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 مصر ____لملم

 ةقدلاو ةلاصألاب مسنت تالاجم ىف هانشع ىنذلا كلذ ًايبهذ ًارصع ناك

 . عيفرلا ىلدألا قوذلاو « ليلحلا ىملعلا قاحللا ٍلع ظافحلاو « ةنامألاو.

 خويشو مالعألاب رخزت ملعلا رودو تالخملا نم ةفاقثلا ةيعوأ تناكو

 ثيح نايقتلي « هذيملتو خيشلا نيب ةقيمع ةلصلا تناك ثيح « هنابشو ركفلا

 . ًاضيأ قداصلا عيجشتلاو ةقداصلا ةدوملا

 ةردلا رثإ ةردلا ريثتسي ناكم ىف ىنرعلا ثارتلا وحن ىعس رصع ىف انشع

 « ةيلاع ةعطاس دقنلا ءاوضأو « ةردانلا ازتخأ بع ى ةردانلا ةؤلؤللاو.

 ةردلا لقص ىلع ًاعيمح ن وأعتت جونم ةواقنو ردص ةباحر قى داقنلا ىدانت

 ةؤلؤالا ءالجو.

 , داقنلاو ءابدألاو ءارقلا ةرمح ىلإ كللذك ىعسي بانكلا جرخم ناكو

 عورأ ى ثارتاا زونك جارخإ ىف مايئسإلا نم هليبسب وه ام ىلع هونيعيل

 . انااعم حضوأو اهروص.

 مالقأ بذاجتت ةعجر ريغ ىلإ تضم ىتلا ةايصألا ةيرعلا تالوغاو

 « اهب قئاللا بلاقلا ىف اهعضتو ىلرعلا ثارتلا ملاعم ريوصتل داقنلاو ءابدألا

 . اهب عافتنالا نسح نم ثحابلا نكم ىلا ةروصلا قو.

 ةفاقثلا ةلجيو «٠ تايزلا نسح دمحأ اتق ىلوتي ةلاسرلا ةلجم كانه تناك

 هحور نم زيف خفني فوراعملا رادل باتكلا ةلجمو . نيمأ درحأ امام زب كسع

 . رهبظم ليعامسإ عيفر قوذ ىف اهريدي روصعلا ةلجمو : نابضغلا لداع ةبذيملا

 مامألا ىلإ اهعفدي ناكف فطتقملا ةلج ىهو . ًاعيح تالوهغا ةدلاو امأو.

 :عردبا ادع



 : ١
 سس ةرهمدل ا فم

 .ىلوتت ىلا فحصلا ةعيلط ىف ناكو : فورص داؤف مث فورص بوقعي
 ةسايسلاو ٠ روتسدلاو « ىرصملاو ٠ ةيعوبسألاو ةيمويأا غالبلا ةفيحص كلذ
 , ةضاوسألا

 دقو . نحصلا كلت ىف ةيبدألا فحصلا و ًاعيمح تالا هذه أرقن انشع
 آفداه . ًاطبا رم اكسامتم ناك ىمملالا وحلا نآل ءدحاو ددع اهنم انتوفي ال
 امئانبأ ىلإ هوكشت تناك ىذلا اهراقع نه ةفاقثلا ليقت ؛ ةرعا و يش و
 عم ليصألا دقنلاو بدألا ثععب اهيف ىزاوتي ةكرابم دقت ثادق ءاتفآلا
 . ىتالسإلاو ىبرعلا ثارتلا ءايحإ ىف ةكرابملا ةريسملا

 ءايحإلا كللذ هرجوت ىف لوألا دوحلا بحاص لضف لفغن نأ عيطتسن الو
 ةمالءلا وهو . انلامعأل ةاون تناكو اهانرصاع ىلا ةديدحلا هيج ولا هذه
 جينملا ةروكاب انل مدق ىذلا ( 1984 - 18510 اشاب ىكز دمحأ ليلحلا
 لع ثارتلا ءايحإ قوب ىف خفان لوأ ناك انك صوصنلا قيقحن ىف ثيدحلا
 مانصألاو « ىباكلا نبال ليلا باسنأ ىلاتك قيقحتب ماق دقو . ثيدحلا جيونلا
 بادآلا ءايحإ ةنيل مساب 5 ةنس ةيريمألا ةعبطملا ىف اعبط دقو . ًاضيأ هل
 نيباتكلا نيذه لعلو . ٠ ىدألا مسقلا » مساب دعب اميف تفرع ىّبلا. ةيبرعلا
 ةبريمألا ةعبطملاب ًاضيأ هققح ىذلا ظحاممل كولملا قالخأ ىف جاتلا باتك عم
 اهردص ىف بتك ىلا ىبرعلا قرشلا اذه ىف بتكلا لئاوأ نم 19415 ةنس ىف
 ثدحأ ىلع نا تيلذح دق بتكلا كلت نأ اك .(« قيقحتب » ةدلك
 صنلا ميدقت نم ةثيدحلا تاللككملا لاعتسا عم . قيقحتلل ةيملعلا جهانملا
 هنأ كلذ ىلإ فاضيو . ةعونتملا ةيليلحتلا سراوفلا قاحلإ نمو « ءا رقلا ىلإ
 كلذ ىف ئلأو « ةيبرعلا تاعورطملا ىف مقرتلا تامالع لاخدإ عاشأ نم لوأ
 نمز ىف قالوب ىف عبط « ةيبرعلا ةغللا ىف مقرتلا ١ هامس باتك ىف ًاروتسد
 لاعتسا ىف غلابي ناك هنأ هياع ذخؤي ناك نإو ١911 ةنس وه ًادج ركبم
 هيف لقتسم تيب لك مخي ناك ىذلا رعشلا ىف امس الو « تامالعلا كلت
 . هتياهن ىف اهعضي ةطقنب

 :عردبا ادع



 - هاا

 ى ىثعألا حبص باتك بتكلا رادب مسقلا اذه تاعوبطم لئاوأ نمو

 ةعبطلا هذه دعتو بتكلا راد مساب ةيريمألا ةعبطملاب ١47١ ةنس ًادلجم 5

 ١6٠08 ةنس قالوب ةعبطم ىف ىلوألا تناك ذإ « ةيناثلا ةعبطلا ىه

 ىناغألا باتك عبطل اهينبت ةيرصملا بتكلا رادل ةيودملا ةحيصلا تناكو

 ءانب ىودعلا ىكز دمحأ هسأري ناك ىذلا ىندألا مسقلا فارشإب جرفلا ىنأل

 لوألا ءزحللا ردصو « ةعبط تاقفنب لفكت ىذلا بتار ىلع ديسلا حارتقا ىلع

 سراهفلا عنصو لوصألا دادعإ ىف ةلماك ةيانغب ىلفحو 141717 ةنس ى هنم

 . هئازجأ نم ءزج- لك ةياهن ى ةيليلحتلا

 اهدموا هكنارتلا تاغوسوم رقت اهقيييد ءاذآ ق نتكلا زاد كاريثتلاو

 ةيانعلا تفعض مث . ىطرقلا ريسفتو « ىدرب ىرغت نبال ةرهازلا موجنلا
 دويجم ماقف بتكلا راد ةرادإ ليدنق ىبسرم نع ىلوت نأ لإ مسقلا اذهب

 ةكرحلا تبدف ءانفلا نم مسقلا اذه ذقني نأ لواح ذإ ىسفنب هتسمل ًادج محض

 نم عمح ىلإ ديهعف ةيخن راتلا هتطرو نم ىناغألا باتك دقني نأ لواحو « هيف

 ةحقلا ىقتري هدهع ىف ىبدألا مسقلا داكو « هلا زجأ نم ىقب ام ماتإب ءاملعلا

 ةض رغم ةئطاخ ةركف كلم تحاطأ نكلو : ثارلا تاعوسوم رشن َْى

 . اهلطابو اهقح ىف ابروأ مسرتن اعإ انتاوطخ عيمج ىف اننأكو

 هطاشن ىلع ىضق ىذلا ىندألا مسقلا اذه نوفقثملا عدو غلاب فسأ ىفو

 راد ى طاشن نم مايألا هله هأآ رن ام نكلو 3 ليدنف ىدرم كفا للي.رع .عب

 لولا ةداعتسال هل وادعو ةكرام ةضون هئارو نم لمأنو "ريا رشنب بتكلا

 : ميدقلا

 نم ناك نيققحملا نم ةراتخم ةفئاط مض ىذلا ىدألا مسقلا هج رخأ ام نإ

 كالذكو اليوط ارهد مسقلا اذه ةساير ىلو: ىذلا ىودعلا ىكز ىللوحأ مهعملا

 كلذدك م.ممو :«نوفورعم ا ءارعشلا ىار لرجأو سيول دمحأو مها ردإ لئفاح
 0-5 1 ١

 عربا افع



 همداقم 3
 1011 ا كج

 مه ريغو ىعمصألا داوحا دبعو نيزاا دمحأو دومحت محرلا دبع ريطنللا ةمالعل
 ءاملع نم ريهامج اهوذح تذح ةسردم ةباثع تناك راثالا كلت نإ مرعغو
 كلذب عستاو ىنرعلا برغملاو قارعلاو ةيدوعسلاو دادغبو قشمدو ةرهاقلا
 . ًارهاظ أ اعاستا ثارتلا ءايحسإ قاطن

 تاللوغلا كلت ةكراشم نأ ىري امف ىري ًاعيمج دور.ئجلا كللت ىلإ رظانلاو
 ةرمثم ةكراشم تناك : ءايحإلا كلذ ةكرح ق اهيلإ ترشأ ىلا ةليصألا
 ةقدلاو ةداجإلا ىلع اهزلمحو رشنلا ةرئاد عيسوت ىف ريبك رثأ ال ناكو « ةيدجم
 هلوانتت ىبح دوجولا ىلإ جرحي ثارتلا بتك نم باتك داكي الف  ةذامألاو
 . هعوقت ق كراشت ى ؟ل ة ةردابمو بيحرت ىن دقنلا مالقأ

 ىققحم ضعب نم ةردابم ثوحبلاو تالاقملا هذه ايانث ى ىرت تنأو
 ةعيم ىف لزأ ال انأو « ىلإ بلط دق نيمأ دمحأ ليلحلا ذاتسألا وهو ش ثا رثلا

 « لماوشلاو لماوحلا ١ وهو : هجارخإ ىف كرتشا هل ًاباتك دقنأ نأ ١ بابشلا
 . هيلإ ىتارظن ضعب هنع بتكأ ىكل

 1 هلا تيلط ىلا لمركلا ى راه ن سأ ةسزأ بألا نم ىفق وم ناك كلذكو

 ذاتسألا فقومو . ظحاولل نا ويحلا بات نم تسرح انغةيفكي نأ حاحلإ ف
 ءارعشلاو رعشلا باتك جارخإ ىف رقص ديمحأ ديسلا ذاتسألا نم ركاش دمحأ
 ايتقباسل ةيلاتلا ةعبطلا ى دقنلا اذه لجسي نأ الإ ىأ ىدذلا وهو . ةيدتق نبال
 لماك نسح ةمالعلا ضقوم ناك كلذكو ليوط لاقم عم ءارعشلاو رعشلا نم
 تالاقم سمخ ىف « ىرتحبلا ناويد لوح » دقن هل ترشن امدنع ىنم قريصلا
 . ىناثلا بابلا ىف هتبثأ امب اهيلع قلعو بيحرت لك هنم تيقل

 نم كانه ناكو ا رغوي الو ةظيفح ريئتسي ال ًايح ًادقن دقنلا ناكو
 رودنم دمحمو . تايزلا دحأو : نيسح هطو . داقعلا ندألا دقنلا ةمئأ
 . لاله ىدينع ليرد رضتنخغا باذلاو تدوح حلاصو

 ةررحتملا ةيب رعلا ةفاقثلا نيب ةطبغ ى هانشع ىدنلا ىبهذلا رصعلا اذه ناك ٠



 ةمدقم ١

 جاتنإلاو ليصألا رعشلاو ليصألا بدألا اهتانج زرطي « راصإلا نم

 نيبو اننيب طبرلا رصانع ىوقأ كلذ نم هيف ام ناكو « ليصألا ىصصقلا

 ىبرعلا نطولا اذه ى رايخألا انئاقشأ

 ةديدجلا انلايجأ ءامتراب اهنأش فعض وأ ملاعملا كلت تلاز دبقف مويلا امأ

 ليصألا ىبرعلا دقنلا مئاعد تكشوأو « ةيكيرمألاو ةيبر وألا ةفاقثلا ناضحأ ى

 لهلوملا ثيدحلا رعشلاب ًاروز هنوبقلي ام ىغطي نأ داكو «ء كلذك ضوقتت نأ

 ريخآو ززقتلا ىلع انيح ثعابلا « ىنملا قزمتملا « ةغللا يدع الا 4 جسنلا

 ىبرعلا بيدألا قوذ نم وحمب نأ رداقب وه امو « بائتكالاو نزلا لع

 نع وبنو ةيرافلا نب رمل ةطعفتلا قولت هن لمت نا قدمو ذي ياتي اهيركلا
 جذافلاو « ةراعتسملا راكفألل ةمثآلا ةيدوبعلا كلت نم ررحتلا حبص نأ نيتي ىلع

 . فاطملا ةياهبب ىف عطسي فوس ليزحلا ىنرغلا هاجنالا تاتف نم ةذ وحشملا

 نم لف نش اتق قوته نم ةطئار روض: ريكس نأ تيمنا هلع ذو
 ى هليج ءابدأ نم ادحاو الجر صخي ناك ال ثيغ نم تارطقو « ربك

 الجر لوقأو . فيظن عافدو مساب بذيم موجه نيب « ليصألا دققنلا لاجي

 « تيلوت امم عور أ وأ « تيلوت ام لثم ىلوتي ناك ىريغ ًاريثك نأل ًادحاو

 مهلجسيو ؛« ةف رعملا مامت موف رعب رانا 3 هيونتلاب مهدحأ صحخأ تسلو

 . هعصنأو هلدعأو ليجسلا قدصأ

 لضافلا رشانلا حارتقا ىلع ءانب هتددعأ ىذلا اذه ىاتك ْق رظانلاو

 . رثدني نأ وأ ىندألا ديحلا اذه عيضي نأ ىشخ ىذلا « ىزاجح فرش و

 هدجب اذه ىناتك ىق رظانلا نإ « زيزع خيرات هنأ ًاضيأ هنيقي قو هنظ قو

 ةنس ىلإ ةيداليملا 198ه ةنس نم ًادتمم « رونذحلا كباشتم « طاشنلا ددعتم

 عيمجت و « هفارطأ عيبمج مل عطتسأ مل اذه عمو « ةنس نيثالث وحن ىأ 5

 اهقيقحتب وأ اهفيلأتب تق ىتلا بتكلا قاطن جرا ماهسإ نم هب تدق ام لك

 ةئالا دعب نيرشعلا ىلع تبرأ ىتبلاو ءاهدعب وأ اهلبق وأ ةبقحلا كلت ىدم ىلع

 ظ . هتوعبو هللا دمحم

 :عردبا ادع



 ” هل مل

 مجن اغارف دسي ام ثوحبلاو تاللاثملا هذه رشن .ق نوكي نأ ىسعو

  عيجشت نع اهفقوتو تالهغاو فحصلا نم مالعإلاو رشنلا لئاسو لومخ نم

 آتقؤم ًافقوتو ًاتقؤم الومخ نوكي نأ وجرأ ام وهو « ثارلا طيحم ى دقنلا

 ىدألا ثحبلا طوطخ نم ةعبرأ بورض ىلع دلجما اذه:لمتشا دقو اذه

 را ل ا مينا

 10 يل ىناثلا - *؟

 : ءاملعلاو ءابدألا نيبو ىبب ام : . هتيمسو كلذ ىلع لع درو

 ىدر مث اهتجلاع ىلا ىبتكل ءاملعلاو ءابذألا دقن صخب اهف .٠ تلاثلا _ م
 . ىنيبو ءاملعلاو ءابدألا نيب ام : هتيمم و اهيلع

 ء ىش ف ىجاتنإ لإ ءاقدصألاو ءايدألا ضيععب ةرظن صخب اف : عبارلا 010

 . ةغلابملا نم ريثك بير ال هيفو « ريدقتلا نم

 ها سوءر را ليلحت سرهفب هلك اذه تعتلا قل
 زاجرألاو راعشألا ىفاوقو ةيوحنلاووةيوغللا دقنلا تادرفمو ا لوانني مث
 مرج الو ثوحبلا هيف تبتك ىدذلا دهعلا قتناك امك تتبثأ ؛ عجارملا م 1

 1 لي
 . ةثيدحلا تاعبطلاب مجرتت

 1 نيملاعلا بر هلل دمها نأ اناوعد ا 1



 ير
 لوألاّبسابلا

 تالاَقَمَو ثوحشس





 تح 5 ١

  «*ثارتلا ءايحا ف ىترحت لوح

 « ( ثارثلا ) ةملك قف نأ ثارتلا قيقحمن ىف ثدحتن نحنو انجوحأ ام

 انمجاعم ىف سيل هنأ اك « ( ثرت ) ةدام ةيبرعلا انتغل داوم ىف دجن انسلف

 دب زتال « داوم ثالث الإ ةثلثملا ءاثلاب ةموتحم او ءاتلاب ةءودبملا داوملا نم ةيب رعلا

 ش ..صقن؟ الو

 ف ءاج ام صوصنلا نم اهيف درو اممو «٠ ( ثفت ) ةدام : ىلوألا ١

 ثعشلا باهذإ هب ىعي ثفتلا ءاضقو . « مهثفت اوضقيل م ١ : ممركلا نآرقلا

 رفاظألا ملقتو « رعشلا صق نم جحلا ىف مرحما هب ىلاحتي ام وهو ٠ نردلاو

 ملو نهدي مل ثعش رئيغتم ىأ ثفت لجر : كلذك اولاقو . كلذ وحنو

 . هتخلطل ىأ « هناكم ءامدلا تتّفتف » : ًاضيأ ثيدحلا ىف ءاجو . دحتس

 نم برض : ثيلتلا : دحاو ظفل اهيفو ( ثلت ) : ةدام ةيناثلاو  ؟

 ] ظ . خابسلا ليج

 ء كلذك دحاو ظفل الإ اهيف دري ملو . ( ثوت ) ةدام : ةثلاثلاو

 ع ةفورعملا ةبيطلا ةرمثلا كلت « توتلا ىف ةفيعض ةغا ىهو « ثوتلاوهو

 . ةءودبملا تاملكلا ضعب نأب ىضقي ىذلا « ىفرصلا ثارتلا لخدتي انهو

 نم ةئشانلا ةمزألا ىهو « ةمختلاك « واولا نم ةلدبم اهؤات نوكت دق ءاتلاب

 + ( من ) ال ( مخو ) ةدام ىف اهاقلن اذلف « ةمخو » اهلصأ : اولاق . ماعطلا لقث

 ءاسأ دق هاخخأ نأ مهوتي ءرملا نأ اهولدمو ء (هو) ىف اهدجن ( ةمهتلا ) كلذكو

 ىأ ء نالكؤلا اهلصأ « نالكتلا امهوحنو . دودحلا نم آدح زواحجت وأ

 « وتاوتلا نم ىرتو اهلصأ ( ىرتت ) اذكو . ليكو ىلع دامتعالا

 . ةياقولا نم ةذوخأم اهلك « ىوقّتتلا و « ةيقتلا » و ء« ىلا هو

 . م1584 ةنس 4و ءزجلاب عمجملا ةلجم ق ترشنو 4م ةرودلا رمزؤم ()

/ 
 ا

 عربا افع



 ةلعلا نورك ذي لب « جذامنلا هذه ضرع دعب نويفرصلا تكسي الو

 حيرلا هب بعلت ىذلا فيعضلا فرحلاىهو ءواولا نأ اوظحل ب رعلا نأ : اذهىف

 لئاوأ ىف اهدب عضوي نأب ةريدج ٠ لاح ىلع رقتسي الف اهبهم ىف عي نيح

 تريت*ا ىلا ءاتلا وهو « ىوقأ ىأ « اهنم دلجأ وه فرح تاملكلا كلت

 . هليدب

 .(ثرو ) ةدام ىف « ثارلا» ةملك اوعضي نأ قذح ىف اوءاطتسا اذهلعو

 ىن ا رقلا صنلا وه ةملكلا هذه لاجم ىف اهم انرفظ ىلا صوصنلا مدقأ لعلو

 لهأ ىلع ىعن ذإ . رجفلا ةروس ىف « امل ًالكأ ثارلا نولكأتو » : ممركلا

 .ةثوروملا ممابصنأل مهلكأو « نادلولا راغصو ءاسنلا ثيروت مهعتم ةيلهاجلا

 ةزوح ىمحنو لتاقي نم الإ ثاريملا لكأي الد : مهتيلهاج ىن نولوقي اوناكو
 « مارح وأ لالح نم تيملا هكرت اه عيمج امل نوملي اوناك اك . « موقلا

 . هقافنإ ى نوفر سيو

 ناك ىتالسإ رعاش وهو : بشان ن دعس لوق ممدقلا رعشلا ىث درو امو

 : موق ف امد باصأ هنآل هراد مده دق ةدرب ىبأ ن لالب

 ابهإف ىراد ردغلا: اومده نإف

 ايقاوعلا ىلايي ال يرك ثارت

 اهتخأ اهنع بونت « لامعتسالاو ىنعملا ةدودحم ثاررَيلا ةملك تلظو

 هذه انيفلأف «ثيدحلا رصعلا اذه ىف انلخد نأ ىلإ رمألا نم ريشك ىف ثارملا

 ىضامو خيراتلا ىضام : ىضاملا نع شيبنتلاو ثحبلا :عويشب عيشت ةملكلا

 مددقلا ىلإ تمي ام لكو : صصقلاو ٠ ملعلاو ٠ بادالاو نوئفلاو ةراضحلا

 صوصن زاربإ: نيفقثملاو ءابدألا فرع ى ثارلا ءايحإ ةرابعب دصقبو

 باتكلا ناوئعب قو ولا عم ٠ ناكمإلا ردقب ةقثوم ةققحم تاطوطخما

 . هبلإ باتكلا ةبسنو هفل م مساب ةقثلاو - صنلا وأ

 دعرشا افع يب



 ١ ثارلا ءايحإ ىف ىتيرجت لوح ١

 نأ اماعازمو اهتعباتمب عاطتسي « جهانمو طباوضو رياعم هاك اذهلو

 هل ةليصألا ةروصلا ىلع هبحاص ىلإ هتبسنب ًاقوئوم اصن وأ ًاباتك جرخم
 . ةليصألل ةبراقملا وأ

 . طوطلا وأ باتكلا نكم قيقحت ىنعم حضون نأ انب عفدي اذهو

 :يك ًاةداص ءادأ باتكلا نعم ئدؤي نأ كلذ نه نوةقحملا هيلع قفتا ىذلاو

 . ناكمإلا دق انكر اك هنن ردادعشاو

 لزانلا بولسألل سمتلن نأ نآملا قيقحت ىعم نأ مهضعب نظي دقو
 ىوعدب ةحيد ىرخأ لحم ةحيد# ةملك لحن نأ أ هنم ىلعأ وه ًايولسأ

 نم ًاصن فلؤملا بسني وأ ٠ قفوأ وأ لمجأ وأ اهناكمب ىلوأ امهالوأ نأ
 أطحلا كلذ قا لدبيف ء ةبسننا هذه ىف ىطخ.م عقاولا ىوهو «لئاق لإ صوصنلا

 ًايوحن أطخ ةرابع ىف أطخأ دق نوكي نأ وأ ٠ رهاظلا باوصلا هناكم عضيو

 ًازاجبإ هترابع زجوأ دق فلؤملا دحب وأ . كلذ ىف هأطخ ققحملا ححصيف ًاقيقد
 . لالخإلا كلذ عفدي امب اهيف ةدايزلاو فلؤملا ةرابع طسب ىلإ وه أجليف ًالخم

 "نفل ًاقرخ اهكاهتنا دعيو : قيّةحتلا اهيضتري ال بيلاسأ اهلك هذه

 ىف اهم ذخألا بجب ىبلا ةمراصلا ةنامألل ًاعييضتو : هتم رحل اك اهتناو « قيقحتلا

 ْ ْ . قيقدلا لاخلا اذه

 ىبلا ءادألا ةنامأ وه امنإو « ًاحيحصت وأ ًائيسم نمل قيقحت سيلو

 .ه ريكفتل خي رأتو فلؤأملا ىلع مكح باتكلا نعم نإف خيراتلا ةنامأ اهيضتقت

 ال ةقداص ةيخم رات تارابتعا 0 . هتئ رو هرصع ىلع مدح كلذك وهو

 هل ىذلا فلؤملا ىلع ناودع : فرصتلا نم برضلا كلذ نأ امك . اهتموح

 نم ةلواحم رصاعملا خيراتلا لجسيو . حيقنتلا وأ ريغتلاو ليدبتلا قح هدحو

 ؛ سايإ نال روهدلا عئاقو ف روه زْا عئادب باتك جارخإ ىف تعقو كلذ

 ترشن نيح ىلع : ةحصلا ىلإ نوكت ام برقأ هنه قالوب ةعبط ترهظ ذإ



 تاالاّممو ثاوحن ١8

 .بولسأ تكح اهل . ءاطخألا ةريثك بواسألا ةئيس دعب اميف ةقثوملا هتخسن

 سايإ نا تروا و 5 00 عف رت فأنك هيم لد ١ ةباكح قدصأ فلؤملا

 :ةلخدت دعي هقوف ةجرد ىلإ بواسألا !ذه عفرف « لزان بولسأ هنأب فورعم

 5 ًاتطاخ ًاناودعو ًاتطاخ

 ءامسأ هيف بقلت ىذلا صنلا نم ةريسلا ىن درو امم ًالثم كلذل تبرض دفو

 )١( تقاطنلا تاذ ابنأ 06 فورا وو قاعها هكا سك يبا كنب

 قاحسإب ىنابيشلا و رمك بأ ىمسي 7ةغللا بيذبم ىق هتدجو ىذلا صنلابو

 .نءارب رارم نب قاحسإ ةحيحصلاهتيمست دعت ناح ىلع :لادلاب ؛ داره نا

 ) نيقاطنلا تاذ » : هيف روهشملا صنلاب لوألا نقلا عجتالا 00

 حلا باوصلا وه ىذلار ارم ن قاحسإب ىناثلا ممالا حيحصت كلذكو

 صنلا ادارأ نيصنأا نذه ىحاص نآل « ًانطاخ ًادءيحصت دعب  ًاعطق

 صنلا كلذ تل ىناثلا فل ملا نأ اضرأ ةنيلاب تبثو « هنع الدعي لو لوألا

 لاجم كانه نأك نإو ء هاتبثأ امع لودعلل لاجم الف ء هطحم قي ىطاخلا

 .نأل . هبلص ىنال باتكلا ىشاوح ىف كلذ نكيلف قيلعتلا وأ حيحصتلل

 . ءادألا لامج قوف ءادألا ةنامأ

 جاتحم امم ربكأ ىلإةيانعلاو دهجلا نم جاتحت : ليلج رمأ باتكلا نيم قيقحنو

 دارآ اننجول والا نا وول ىف ونال لاق اسفقو فن اذنه

 تاقرو رشع ءاشنإ نوكيف ءةطقاس ةملك وأ ًافيحصت حلصي نأ باتكلا فلؤم

 .ه دري ىح صقنلا كلذ مامتإ نم هيلع رسيأ : ىناعملا فيرشو ظفللا رح نم

 . مالكلا لاصتا نم هعض وم ىلإ

 بسجن و ١ صنلا ةماقإ ىلع نيعت ىلا روهألا ىهام : رخخآ لاؤس روثيو
 ْ ؟ ءادآلا ءوس قلازم ققحما

 )١1( نجلتوج 859 ةريسلا .

 ص ىرهزالل ةغللا بيذهت ةمدقم (؟) ١ .



 ١ ثارتلا ءايحإ ىف ىببرجت لوح ١

 : رومألا كلت لوأف

 . أطخ الإ جتنت ال ٠ ةئطاحللا ةءارقلا نإف « طوطخلا ةءارقب سرمتلا

 . ةصاخ ةريخو ليوط سارم ىلإ جاتحم .نيمدقألا تاباتك ضعبو»

 كلذكو « ماجعإلاو طقنلا اهيف درطي ال ىلا ةقيتعلا طوطحلا كلت اميس الو.

 ؛« ىبرغم وأ ىسلدنأ مقب وأ « دق يوك ملقب تبتك ىلا تاطوطخما كلت
 دحأب بتاك لكلو « صاخلا امهطقنو ةصاخلا امهروص ىبرغملاو ىسلدنأللو

 . هيخأ ريوصت فلاخم ريوصتو « هيخأل نوكت ال ةمزال نيملقلا

 نم بتاك لكل اندجو « ةداتعملا طوطخلا ىف انأرقو كلذ انكرت اذإو
 . كلذك ةصاخ ةريخ يدم ةصاخ“ ةقي رط باتكلا

 مهيب قرفاب رمشن الف ؛ ملل لادا ل

 امهنم لكل نأ عم « كلذك ءافلاو ةمجعملا نيغلا ىمسر ى وأ « رظنلا ىف

 . امهنيب لصفي نأ هتبردب عيطتسي طحللاب ريبخلا .نكلو اها ًاطباض“

 هيب هاما هلي رلع لعب نوت نيدقألا باكل د م[ رثك كلذك دينو

 . ةنارملاب بستكت ةصاخ ةرخ ىلإ ًاضيأ جاتحت اذهو . ىئالمإلا مسرلا ف
 . ءالمإلا ىبعأ « ةميدقلا ممرلا بتك ىلإ عوج لابو

 ةيقرشملا ةباتكلا ْق هقئارط فلت#ت طقنلا نأ رك ذلاب ريدج وه 0

 ءافلا دج ذإ « ىبرغملا فيرلا ف : اميس الوءاذه انتقو ىلإ ةيبرغملا ةباتكلاو,

 نيح ىلع « اهالعأ نم سيلو اهلفسأ نم ةدحاو ةطقنب زيمت نآلا ىلإ مهدنع
 رمأ اذهف لفسألا ىف ال ىلعألا قى نكل ةدحاو ةطقنب زيمت 000 فاقثلا دجبن

 فورحلا لامهإ ديكأتل تامالعلا ضعب عضوت ًاضيأ ةميدقلا تاباتكلا ىو

 ىف اهلفسأ نم طقن ثالث عضوب اهلامهإ زيمي مهضعب دحن . نيسلاك ةلمهملا
 لامهإ ىلع لدي مهضعبو . اهقوف نم ثالث عضوب نيشلا ماجعإ زييمت لباقم



 تاللاقمو ثوحن ١آآ

 .ءاهالعأ ىف ةدحاو ةطقن ةن عضوب نيشلا اهتخأ زيمي مح ىلع ىه اك اهكرب نيسلا

 . ةريغص انيس ةلمهملا نيسلا تحت بتكي مهضعبو

 هالعأ ىف ةزمه عضوب لمهملا فرحا زيمي نم ءامدقلا باتكلا نمو.

 ًايقفأ طخ لمهملا قوف عضي نم مهنمو . « «لمهأو وأ«لامهإ:ىلإ ةراشإ هته وأ
 .نم مهنمو.. هقوف نم ريغصلا لالهاك آمسر عضي وأ « طقنلا عضو رظحل
 ى مق رلاب ةهيبش ةمالع لامهألل مضي

 فرحلا طقني دق ًاعم ماجعإلابو لامهإلاب أرقت : ىلا تاملكلا صضعب و
 نمو اثالث اطقن نيسلا قوف عضي و © ةطقنب كلذك لفسأ نمو ىلعأ نم

 : تيمستلاو تيمشتلاك نيتءارن لا :زاوج ىلإ هنم ةراشإ كلذك اهلفسأ

 ةضمضالا : كلذ 00 نسساطعلا رش نم ةمالسلاب ءاعدلا وهو « «ثيمشتلا »
 . « ةضمضملا » : ةصمصملاو

 ' ةناخاةررغ ىلإ ققحملا جاتح اطيعلاو لكشلا ىنعمب ( ماجعإلا ) 6

 هوما ويا كوخ ) .طقنلا ٠ هيمسي دوسألا وبأ ناكو ةقيتعلا بتكلا ىف كلذو
 : ىسيقلا هبتاكل ىلؤدلا

 ف تيحتقا إو . هالعأ ىلع طقئاف فرحلاب ىف تحتف دق ىتيأر
 ةطقنلا لعجاف ىف ترسك نإو . همامأ ىأ «فرحلا ىدي نيب ةطقن طقناف

 ناكم لعجاف - نيونتلا ىنعي  ةّشغ نم ًائيش كلذ تعبنتا نإف . فرحلا تحن
 ىف ةبهاذلا تاطوطخلا ىف آيا كلذ قيبطت اندجو دقو . « نيتطقن ةطقتلا

 . اهريغو فحاصملا نم مدققلا

 تاملكلا ةياهن ىف ةعقاولا ةزمهلا ةباتك لمهم ام ريثك ةميدقلا ةباتكلا قو.
 ::بتكت ءءوضو ءقو «ءىبس لثمو.ءءادرو ءامعسو ءام لثم ءاهربغو ةدودمملا

 . وضو « 0 ىشو ءادرو“« امو ءاأم

 يك
 رعرشا اع
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 فلألا تحت اهتباتكب مويلا انمزتلا ىلا ةروسكملا ةزمهلا نأ كلذك دجنو
 . ًاضيأ هقوف وأ فرحلا تحن نيمدقألا ضعب اهبتكي

 . ةرسكلاب ةنورقم تناك اذإ هتحن رخآ ًانيحو

 نيمدقألا نم ؟ريثك دجن ةدشلا قوف اهتباتك انفلأ ىتلا ةدشلا عم ةحتفلاو

 تناكأ ءاوس ) ةحتف ىهف فرحلا قوف ةحتنفلا تماد اه . كلذب ىلابي ال

 ةعوضوملا ةحتفلا نأ نآلا نحن ”دعن نيح ىلع « اهقوف تناك مأ اهتحن ةدشلا

 . ريغ ال ةرسكلا نع ريبعت ىه ةدشلا تحن

 تاطوطخلا ىف دجوي داكي الرمأ فرحلا قوف ةدشلا تحت ةرسكلا عضوو
 ةقتعلا

 . فرحلا قوف ةدشلا تحت ةمضلا عضي نم ةيبرغملا تاطوطخملا ىف دجيو

 .ةملكلا نم لوألا فرحلا ىلع ةدشلا عضوت ةميدقلا تاباتكلا نم ريثك 9

 « نار لب » : لثم ةقباسلا هكا هيا قف م رّخنآ ىف ًانغدم ناك اذإ ةقح

 هلام تكلدأ : 5 وحن كلذكو . ةملك لوأ ىف امنأ يو

 . « ول » مال ىلع ةدش عضوب « هب تعّق ول

 .(1/ ) ددعلاك بتكت ةي نورا ةباتكلا ىف ةدشلا لكش نأ دجن أله عفو

 ننأل ةررااو ةققعلا باتك وه « قيتع ىبسلدنأ طوطخم ىلع تريع دقو

 ةيولعلا تاكرحلا عضو وه : ًابيرغ أطمن هبتاك هيف مزتلا لقو © ةديبع

 :عردنا افع



 ةطقن تحن بتك « ةغضم » ةملكف . ماجعإلا طقن تحت نوكسلا كلذكو

 . اهقوف ال نمغلا ةطقن تحن نيغلا ةحتف عضو اك" « ًانوكس داضلا

 ةيرصملا بتكلا رادب ىج نبال بستحملا باتك نم ةيبرغملا ةخسنلا فو
 ( 7) ددعلاب ةهيبش فرحلا قوف ةمالعب اهنع ربعي ةحتفلا عم ةدشلا تدجو.

 . (8) ددعلاب ةهيبش فرحلا قوف ةمالعب اهنع ربعي اهنإف ةمضلا عم ةدشلا امأ

 تحن اهعضرب نكلو « ًاضيأ (8) ةمالعب اهنع ريعيف ةرسكلا عم ةدشلا امأو

 ظ 300500 دمروا

 فرحلا ىهو : ضيرمتلا ةمالعب ىمسي ام ققححلا هفرعي نأ بج اممو

 «لصألل ةقباطم اهلقن ىف ةميلس ةحيدص ىه ىلا ةرابعلا قوف عضوي (ض

 صنلا للخ نم هتدهع نءمآلا بئاكلا ىل# ىكل ثانذو « اهتاذ ىف أطخ اهنكلو.

 ظ ْ . وه اك هلقن ىذلا

 قوف عضوي (ث ) فرحلا ىهو : ثيلثتلا ةءالع ىمست ةمالع كانهو
 ةثالثب ةملكلا نم فرحلا طبض ىأ « ثيلثتلا ةملك نم ًاسادتقا ةملكلا

 طقتلا عضو 1: دجو دجو دجو وحن « رسكلاو مضلاو حتفلا : طوبض

 ىف ةمالعلا هذه تدجو دقو . ثالثلا تاغللا ىلإ ةراشإ واولا قوف ثالنلا

 0 ظ . ديرد نبال قاقتشالا ةطوطخ-٠

 هذه و « هيأإ ةراشإ ضايبلا عضوم .ف بتكي (ض) فرحلا ىهو « ةملك هيف

 نم ةطوطخم ةخسن ىف اذه تدجو دقو . ؛ ضايب » ةملك نم ةسيتقم ةمالعلا

 . مزح نبال برعلا باسنأ ةرهمج

 يك
 رشا افع
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 اذإف « ةباتكلا هيوشت نم زرحتلا ف صاخ قوذ ءامدقلا باتكلل ناكو

 .نيفرطلا فقعم طخ عضوب كلذ ىلإ راشأ « تاملكلا ضعب ةدايزب أطخأ

 نيت ريغص نيترئاد عضوب كلذ ىلإ راشأ وأ « ةدئازلا تاملكلا وأ ةملكلا 0
 .عضوب كلذ ىلإ راشأ وأ « اهتيامن ىف ىرخألاو ةدايرلا ءدب ىف امهادحإ (05)
 . اهتياهن ى رخآلاو ةدايزلا ءدب ىنامهدحأ (؛ ١١ ةرئاد ىصن

 تاملكلا وأ نيتب رطضملا نيتملكا قوف عضو ريخأتلاو مدقتلاب أطخأ اذإو

 دقو ( ىدحإ ةئامو ةنس ) : تاطوطخللا ىدحإ ىف تدجو . نّتريغص نيفلأ

 ةملك قوف كلذك ىرخأ فلأو «٠ « ةئامو ١» قوف ةريغص فلأ تعضو

 ًاضيأ. لاحم اذه ى عضوي دقو . ةئامو ىدحإ ةنس : أرقا ىأ « ىدحإ »

 (م)و « ( خ) وأ ( ق )و ( خ) نافرحلا ريخأتلاو مدقتلا ىلإ ةراشإلا ىأ
 . رحخؤمو مادقم ىلإ ةراشإ (م) و (م ) نافرحلا وأ . مدقتو ريخأت ىأ

 ى هد .تازراقلا وأ تاملكلا نفعل خا راسا :زدر» ةلاقو

 « برعلا انفالسأ هب قبس ”قبس وهو « ثيدحلا بتك اميس الو تاطوطخما
 ظ : وحن كلذو « ًافارسإ هيف اوفرسأو ةجنوفلا كلذ ىف مهدلقو

 . هيوبرس لا نس | .انثدح - ان

 نادت كس“ .ىل

 اقوا و انا يب ه4

 .انثدح لاق .انثق

 اة



 تاالاقمو تاوح ْ ٠

 : ع 2 :

 داعب مهو نيرزماكلا هيحاف ..ناملا أ «تتضملا تح نا
 1 ْ . عمج 5 . فورعم وأ دمتءم ع

 ا 5

 | دورا هيو نس هو . فورعم ىبعمب هدعب نمو

 . عمجلا عمج عمج - ججج . هرخآ ىلإ  خلإ

 .اذكهو .ذئئيح - مح | ظ . ىهتنا - ها

 .تاطوطخم ا ةءارقب سرمتلا نم بستكي امم هتف رعم ىغبني ام ضعب وه اذه

 ىلإ هب حنجت و باوصلا نع هدعبت ةمج قلازم ىف ققحم ا عمي ةرسحلا هذه صقنبو.

 رمألا ود اذهو اهيلع ناودعلا ليرس هل لهمتو ةئيردلا صرصتلا هد وشن

 . تاطروطخلا ةءارمب سرمتلا ىه هتيصق تلعج ىذلا لوألا

 مزاول ةفرعمو . فلؤملا بولسأب سرمتلا وهف ( ىناثلا رمآلا ) امأ

 فّرعتو « ظافلألاو تارابعلا ن٠ هرثؤي ام ىلع فوقولاو « بولسألا كلذ
 ةناهقا رز وكوب لا كدا ناو تفواعملاو : هباتك 1 اهنوردي ملا مالعألا

 : ”الامتشا هيلع تلمتشا ىتلا ةئيبلاو هشاع ىذلا رصعلا روصت دعب هلك اذهو

 . هتئيب ديل و ناسنإلاف ؛ هريكفت هبولسأو هريكفت ىف هيلع اهرثأ ادبو

 ردق ركأ ىلإ ىقحما عج رو نأ فلؤملا بولسأب سرمتلا روص ىندأو

 نول, رح هاربا :كلذرم# تلزم يك نديم نرسل ليس
 ؛ كاذو باتكلا اذه ىف هتارابع نب ًاطبارت دجوي نأ ىلع ردقيلو « هفورظو

  .هيف باوصلا ىلإ قدصب ىدهتلاو : ملا قيقحن ىف نمعي امم كالذ ةفرعم نإف

 1 ) ثلاثلا رمألا ( و
2 

 ًاميلس ًامهف صنلا مهفي نأ ىّةحْما نكمي ىح : طوطخملا اهجلاعي ىلا اياضقلاو

 عوضوملاب ماملإلا وه نئملا قيقحت تامدقم

 يك
 رع رش



 ضم ثارعلا ءامحإ قف ىبرجب لوح - ١

 لواحت ىأ « هحالصإ لواحيف أطخخ باوصلا نظي ندح أطخلا ىف عوقولا هبنجم
 . باوصلا داسفإ

 . هسفن عوضوملا جلاعت ىلا بتكلا ضعب ةساردب ققحتي امنإ ماملإلا اذهو

 ةقباطملا ءاوجألا ىف شيعي نأ ققحملا عيطتسيل « هب لصتي وأ هبراقي اعوضوم وأ

 تاذ ةيملعلا عجارملا وه نئملا قيقحت لئاسو نم ( عبارلا رمألا)و

 ىصقأ هيدل عمتجا اذإ ققحملا نأ اذه ىبعمو ؛ طرطعا ةرشابملا ةقالعلا

 . ةميلس ةءارق امءارق عاطتساو باتكلا تاطوطخم نم هعمج نكمي ام

 نأ عاطتسا باتكلا عوضومب ًايفاك ًاماملإ ملأو « فلؤملا علب 5

 ىلع اهفينصت نككمي_ ىتلا دبل عجا رملاب ًانيعتسم قيقحتلا ىف

 و

 5 اهعور.طم و اهط وطخسم هسفن فل ولا بتك 2

 تارصتخغاو حورشلاك باتكلاب بسن ةقالع ال ىلا بتكلا  ؟

 ةهج نمو « دييقتو طبضو حرش ةهج نم ىه حرشلا ةخسنف . تابيذهتلاو

 وهو رم كارلا تيب قواك عدو يدوم ىرخأ

 . قيقحتلا هيض ا

 . صنلا قيقحن لنا دار

 « كلذ هنكمأ ام تاط 0 ىلإ كلذ ف ركضلا عجري نأ | ىيردبا ن نمو

 و د 0 50056 ل >

 هذهو غ باتكلا ىلع أ ريبك ًادامتعا اهفيلأت ىف تدمتعا ىلا بتكلا ىهو.

 5 لوألا باتكلل ىلصألا صنلاب ظفتم امآ ريثك



 2 تاالاقمو ثوع ف

 نم هنأ دجن دإ ؛ ةبيتق نال رابخألا نويع باتكب الثم كلذل برضنلو

 نارا تاك اسال رد تحتال نين لع فيدل لإ: تنكللا
 ةرشثك ًاصوصن سبتقي هدجن ذإ « ناويحلا ىلع ةبيتق نبا مالك دنع ةنيعم ةيواز

 + ناورحلا باتكل ىبيقحن دنع أ رشك اذه ىنناعأ دقو . هنم اهظافلأو امايعأب

 ىلع تدمتعا ىلا بتكلا نم  رابخألا نويع ىنعأ  هسفن باتكلاو

 ,يصوصن دجنو « هيف دهزلا باتك دجنف « ًاضيأ ظحاحل نييبتلاو نايبلا باتك

 اهمظعمو اهلج « رابخألا نويع نم ةريبك ةحاسم لتحت ىت لأ أايباص اصولااو بطحخلا

 تدجوف « كلذ قرسلا فرعأ نأ تلواحو . نييتلاو نايبلا باتك نم سبنقم

 كلذب حرص اك « هبت ضعب ةياورب ةزاجإ ظحاجلا هاطعأ دق ةبيتق نبا نأ

 مادختساف . .هباتك ىف اهترثأ 27 عضاوم ةدع ىن رابخألا نويع ىف ةبيتق نا

 مظعو عفنلا نم وه اك « ناكمب ةرورضلا نم وه « بتكلا نم برضلا اذه
 . ًاضيأ ناكمب ةدئافلا

 ءوس قلازم ققحملا بينجتو صنلا ةماقإ ىلع ةنيعملا عجارملا نمو - 4
 فلؤملا اهنم ىتسا ىلا عجارملا ىهو « ةقباسلا عجارملا سكع ءادألا

 ناك هفيلأت فلؤملا اهنم دمتسا ىلا دراوملاو عباتملا ىلإ ققحما ىدمم اذإف

 مهبتك ى نوصني ءامدقلا نفل ملا ضعب ناكو . صنلا ةماقإ ىلع هل ًاناوعم كلذ

 .نآلا نحن لعفن امك اهنم اوقتسا ىلا عجارملا ىلع ءاهرخاوأ ىف وأ اهرودص ىف

 عم « نييبروألل ةاراجم انم ضعبلا هنظيو «ةئيدحلا بتكلل انفيلأت جهانم ىف

 . برعلا نيفل ملا دنع مدق جهنم اهنأ

 سيباقم د هباتكل هتمدقم ىف ( "46 » سراف نا دجن نحنف ظ

 « ليلختل نيعلا : ىهو « هباتك ىف اهيلع دمتعا ىلا هعجارم ىلع صني ؛ ةغللا

 « مالس نب مماقلا ديبع ىبأل اههالكو « بيرغلا فنصمو ثيدحلا بيرغو

 . "419 2ع ملو ءدزوه : " رابخألا نوع (0)

 يك
 دلع رشبا افع



00 

 نأ دعب سراف نءا لوقيو . ديرد نءال ةرهمجلاو « تيكسلا نءال قطنملاو-

 . ةغللا سيراقم نم هانطبنتسا اميف اندمتعم ةسمحلا |! بتكلا هذهف » : اهدرس

 ء ىلا تي نا اهيلإ عجارو اهيلع لومحمف بتكلا هذه دعب امو

 (« هللا ءاش نإ هلئاق ىلإ هانصصن ردانلا

 اسر ويس الا 0

 نيام ثيدحلا بيرغ ىف ةباهنلاو'

 صن (« بيذهتلا بيذبم » هباتكل هتهدقم ق (مه9# ) رجح نءااو

 بيهذتو « ىهذلل فشاكلاو ء ىزملل هبيذبنو « ىسدقملا لاكلا باتك ىلع
 . لاكلا بيذب ىلع ىاطلغم هعمج امو « ًاضيأ هل بيذهتلا

 ةريبك ةفئاط هتمدقم ى ركذ « ةاعولا ةيغب » ىف )1١( ىطوبسلا كلذكو

 . دلج.» هن ةثامثلث ىلع اب ءاداجم ددع ىئرأ ىلاو اهي اع دمتعا ىلا عجا رملا نم

 بحاص اا 2 كا انفاق عبق نأ انيك وقالو

 اهيلع دمتعا ىبلا عجارملا نم تائم ءامسأ اهتمدقم ىف درس ىذلا بدألا ةنازحخ

 . اهعورفو نونفلا بسح ىلع ًايملع ابيت رث ةبت رم اهقاسو:

 ىلع ًايئزج وأ ًايلك ًادامتعا دمتعي باتك نع باقنلا قنا فشكي دقو.

 انرصع ىف ثدحنو ثدح ام « كلذ ىلع هنم صنلا نود هنم سبتقي رخآ ف لؤم

 .مامت ىبأ ةسامحل قوزرملا حرشل ىيقحت دنع هيلع تربع ام انه ركذأو . اذه

 « دحاولا هاجنالاب وأ « ظفللا و صصنلاب هصوصن نم دج ريشك تدجو ذإ

 نأ دجب نيحرشلا نيب نزاوي ىذلاو . اهسفن ةسامه#ل ىزيرتلا حرش ىف اهتدجو
 57١ ةنس قوزرملا ةافو « ًاماع نينامث وحنب قوز رملا رخأتملا ىزيرتتلا

 1 يقوزرملا ىلع ةلاعو الك ناكهحورش ,ظعم ىف هنأ دب .ه01٠؟ ىزيرتلا ةافوو

 كر



 تاالاقمو ثوحب 3

 ةرم ههجو رادأ ةسام#ل هحرش ىف اذه هل هللا رغغ ىزيربتلا عنص اكو
 نم فشتري لظو « لاوطلا عبسلا دئاصقلل ىرابنألا نبا حرش ىلإ ىروخأ
 ةراض برو . رشعلا دئاصقلل وه هحرش ق هزونك نم سبتقنو « هنيعم
 ىف ىل عفان و ىل ًانيعم ءوطسلا لءاعب سبتنملا حرشلا اذبم ىعافتنا ناك ذإ « ةعفان
 . ىرابقألا نبا حرش قيقحن لكاشم نم ريثك

 ةماعلا كاوا هناط كاتبا عراك ,راتلاو

 لجأ تنك نإو مهريغ بتك ىلع ةراغإلاب خيراتلا مهما نذذلا نمو
 رع ىسويلطبلا ديسلا نب دمحم نب هللا دبع مامإلا : كلذ نع هردف

 .ن دمحم نب دمحأل هتمجرت دنع () ىطويسلل ةاعولا ةيغب ق ردان صن ىلع
 حرش ةصلخ نا هيلإ بسنو » : هيف لوقي 45٠١ ةنس قوتملا ىمرملا دمحأ

 راغأ ىسويلطلا ديسلا ننا نأ ركذو . باضتقالاب ىمسملا بتاكلا بدأ
 ةينلا هذه لاق أل نكأل + كرفأو . « هلحتناو  باتكلا ىلع ىأ هيلع
 0 . اعم نيباتكلا ىرن ىتح خيراتلا ةمذ ىف

 بتكلا ل عوج لا وه ءادألا ةدص لع نيعي ام ( سماخلا رمألا) و
 ( هن٠ ًابيرق ًاعوضوم جلاعت وأ هعوضوم سفن جلاعت ىلا فلؤملل ةرصاعملا
 اهالعأو ءاوضألا قدصأ ىلت ةرصاعتملا ةيملعلا ءاوجألا نأ هيف بير ال امف
 ظافلألا ىو راكفألا ىف ًاحضاو ًارثأ ةرصاعملل نأ ذإ « صنلا قيقحن ىلع
 . سفلؤملا رصاعت ىلا عئاقولاو مالعألا حيحصت ىلع نبعت امك ٠ ع بيلاسألاو

 عيطتسي الو ءادآلا ةعص ىلع نيعت ىلا رومألا نم ( سداسلا رمآألا )و.
 ىذلا لوألا سايقملا ىه ذإ « ةيوغللا عجارملا وه هتبناجم وأ هقارف ققحملا
 صنلا مهف نسح ىلإ اندوقي ىذلا تالذك لوألا ليلدلاو ٠ صنلا ةد هب ربست
 نضصن ىلع يس بع اك . هروصتو

 )١( ها ةاعولا ةيغب ١

 كر



 “و ثارملا ءايحإ ق ىبرجن لوح ١

 قطنت ْنَ> ىلع « ضومغلا ىف بهاذ هنأ وأ «٠ فرحم هنأ صوصنلا نم

 نأ ناكمب رسيلا نم نأ وأ « ةحصلا ةياغ حيد هنأ ةيوغللا عجا را صوصن

 هذه ىف ىنكي الو . هك اردإ ةبوعص وأ همهف رسع ىلوألا ةلهولل ادب ام حيزن

 . ةيوغللا عجارملا نم دحاو برض ةمهملا

 اهءاب قرطي نأ ققحللا عيطتسي ىتلا ةيوغللا عجارملا فئصن نأ اننكميو
 : فانصأ ةسمخ ىلإ

 ناسل ف 4 اعيمج اهرسيأو اهقثوأو اهالعأو . ظافلألا ,جاعم : لوألا ظ

 صوصن عيمج نمضت ىذلا ٠ ىديبزلل سورعلا جاتو « روظنم نال برعلا
 . هتالقكتو طيخنلا سوماقلا

 تادرفملاك ع ةميدقلا ةيبطلا تادرفملا مجاعم ظافلألا مجاعم نمو

 هوبا م 0 4 رس 4 راطيبلا نال

 .ىباهشل رمألل ةيعاوزلا ظافنألا مجعمو 3 دبع يي مجعم ةيئابنلا

 ا تايلكو 4 ىزراو# اح مي أق ةيملعلا هادا مجاعم اهن.ه هو

 . ىوناهتلل

 اهم اوكردتسا « نيقرشتسملا ءالضف ضعب اهعضو ىجاعم كانه نأ اك
 صاخخا ةهمجعمو « ىوغللا ىرود مجعم اهنمو ع ةمبدقلا ةيد رعلا جاعلا لع

 ' سبالملا ءامسأب

 ىلا بتكلا ىف ةدراولا صوصنلا قيقحت ىف انديفت ةرمخألا مجاعملا هذهو

 . ةرخأتم روصع ى اهفيلأت ناك

 صصخملا باتك فورعم وه اك اهالعأو ء ىناعملا مجاعم : اناث

 ىلاءثلل ةغللا هرتفو 3 هلي نال



 تاالاقممو ثوح ”ي

 ن ةمادقل ظافلألا رهاوج باتك اهالعأو «٠ بولسألا مجاعم : 5
 ىناذمهلل ةيباتكلا ظافلألاو « رفعج

 برعملا وأ برئعملا باتك ًاميدق اهتنق ىفو « تابرعملا بتك : ًاعبار
 ظافلألا باتك : ًاثردح اهتق قو . يس جافحلاا باهشلل ليلغلا ءافشو 4 ىيلاوحل

 . ريش ىدأل ةبرعملا ةيسرافلا

 ةيسرافلاك « ةيبرعلا ىلإ ةقيثو ةلصي تمت ىلا تاغللا مجاعم : ًاسماخ م
 ا , يامال اريكواللاو «دارماو زرار

 اهبيصي ىلا ةب ملا تاملكلا 56 ص الاجم لعت مجاحملا هذهو

 مسج حيحصت ىف ًامكح ىه نوكتف « اهانعم ىف وأ اهظفل ىف فيرحتلا

 . اهانعمو اهتلالد حيحصت وأ « ةملكلا

 ١ ا ريالا

 : هصلنو ؛ اوال هناب نوح نق

 مرانلا ناةيإو لز رعت ا و املي دي ايارحمال راب راس وجل ١
 ؟ دسألا مسا ام : ةيناسا ذل لاقف . جرخ مث ةفيصولاب الخو ةيئاسارحلا كرف

 جرف . ناعئك : تلاق . كلذ هسفن بقلب نأ دب ري ناك هنأكو : تلو ع

 اهلتاق الام : لاَقف . عيضلا : ناعنكلا : هل ليقف ؟ ناعنكلا ام: لوقي وهو

 ظ . « اهرأثب تكردأ . هللا

 هجو تحيبقتسا اذإ سرئفلاو و : هلوّقب كلذ ىلع ظحاحلا بقع دقو

 ا ناعنك فورا) © تاق ناسنإلا

 فاكلا بابا ق ساجنيتسال ىزيلجتالا ىمرافلا مجعملا ىلإ دين تأجلق

 هسفن تقولا ق ىدؤي ىذلاو « ناعنكل براآملا ىسرافغلا ظفللا رظنا . هعيمج

 هكر
 عرس ا افع



 في ثاربلا ءامحإ ىف ىبدرجم لوح ١

 عبضلا ةملكل ليوط بقرتو ريثك بيلقتو نرادشا ىآل كلعتو . ميضلا ىعم

 هيلع قبطني ىذلا ىسرافلا ظفللا نأ تدجو 11683 : ىهو « ةيزيلجتإلا

 . (« راتفتك » : ظفل وه « ناعنك ١ براقيو عبضلا 0

 ةيسرافلا ظافلألا قم نك ولا مجسملا اذه ىلإ أحلأ تنك ام أ رثكو

 .اهيناعمو ات رام قلق و اا ل6 اقل وأ ليرد

 تارايعلا قيقحت ىف اهنع قةحما ىتغتسي ال ىلا عجارملا نمو : امام
 باتك وه اهغنحأو أهنم لوادتملا لعأو 5 ةيودحنلا عجارملا ' بيااسألاو

 :نأ حرش كلذكر ىطويسلل مالك 3 عماوجلا عمج حل عماوملا مم 0

 ىنومشألا حرش ىلع داق تاحو + 4 هزلا لصفم ىلع شيعي
 ظ ”لا . . ةيفلألل

 ةصاخلا ةيملعلا عجارملا ىلإ عوجرلا نع ققحما ىنغتسي سيلو : ًاعباس
 لكل نأ ذإ « رصحلا قاطن نع جرخن هذهو . هداوم وأ باتكلا ةدامب
 ىلا عجارملا نم ىش ابورض 3 قيقحتلا عضرم نوكي طوطخم وا تاتك

 فالتخا ىلع نادلبلاو خيراتلاو بدألا عجارم ىلإ جاتح بدآلا باتكف
 رعشلا عجارم كالذكو 3 اهعاونأ فاتخم ةينيدلا عجارملا ىلإو 4 أب و رض

 ةغالبلاو مدقلا دقنلا بتكو « ةيمالسإلاو ةيلهاحخا نواودلا نم اهعاوناب

  نادلبلار بدألا بتك نم عجارملا ىلإ رقتفي خيراتلا باتك نأ انك

 ةفاقثلا جاتن نأ فورءملا نم نإف ؛ عجارملا عاونأ نم تفلسأ ٠١ رئاسو
 هعالبطا ةرعس 8 قدما قدحو . تايسألا 0 3 باسنألا شا وتم ةيمالسالا

 رك ذأو 4 باتكلا اهيلطتد ى :؛ ملا عجأ را ىلع ل 5 فبيرالي هز أر دهس



 تاالاقمو ثوحم 3538

 اهنمضتي ىتلا فراعملا عونت ىلاه ظحاممل ناويحلا باتكل ىيقحن دنع ىلا
 #0 ريغ ىلع تطول نأ كلو و ىعوسوملا باتكلا اذه

 ًاجهنم ىسفنل تمسرف . هيلع نوكي نأ ىغبني ىذلا هجولا ىلع هصن ةماقإ نم
 لكل ىتضراعم اهاضتقا تارم تس اهنم « تارم عبس باتكلل ىتءارق دعب
 قيسنتل هورقأ اهيف تنك ةعباس ةرمو « ةدح ىلع هتاطوطخم نم طوطخم
 .هيفدرو امك تاو كلذب تنكف « هلوصف بيوبتو هراقف

 هي رع يصاب لق ل

 يلع وأ قيقحتلا داو» نم حلاص ردق

 ىلا ريغ ىرخأ عجارم ىلإ عوجرلا نع 592- ا اذه نكلو
 قيقحتلل ًاصوصن اهنم تسبتقا ىلا عجارملا ةدع تناكف « تعقوت ذا تيدبح
 ًاصوصن اهنم سبتقأ مل ىلا عجارملا ريغ ًاياتك 5391١ وحن بسحف قيلعتلاو
 . هقوفت وأ قباسلا ددعلا ىواست ىهو

 ةرياصم ىلإ جاتحم ثارلا صوصن قيقحت نأ : هلوقأ نأ حر ىذلاو

 ىلع نضي ال ىذلا دهجلا ى ءاخس ىلإو «نمميظع هابتناو ةظقي ىلإو 3 ةرباثمو

 1 تاد ودعم مايأ وأ 4 دحاأو مويب ةدحاولا ةملكلا

 :عرّدسا افع



 -_- 0 ظ

 (*»هف مت امو تارئلا ءاصأا

 وأ ةلماك خيراتلا اهظفح ىتلا ةثوروملا ةبوتكملا راثآلا كلت وه ثارت

 وعش حيصأ دقلو . ًايركف ًاثارت دعي جاتنإ نم هتايح دعب فلؤملا هفلخ ام لكف

 ًاثارتا ىنزاماو داتعلا راثاو 93 586 ا 4 اكوا قوش

 : ظ5--59

 انقبس دقلف © ى درعلا ثارملا ةميق نامد ف و بهسن نأ لوقلا ةلفان نم لعلو

 ءازإ ةشهدلا مهيلع تلوتساو 9 لضفلا اذبم فا رثعالا ىلإ نوببروألا ءاملعلا

 تارا را نور ترسو نااقالا عنص ام ىلع مهروهظ

 ىف فالسألا ءالؤه راثآ لازت الو « ةيدكلا ىف ىنغو ةيفيككلا ىف ىنَغ ىبرعلا

 جاتنإلا ةق ى ةدودعم « اهريغو ةينفلاو ةيضايرلاو ةيفسلفلا مولعلاو عيرشتلا

 برعلا ءاملعل ةيعامتجالاو ةيفسلفلا تايرظنلا لازت الو ٠ ىملاعلا ىركفلا

 . ةرصاعملا ةقسلفلاو عامتجالا مع روذج نم ًارذجو الصأ مهتفسالفو

 ةذتاسألا ضعب ركذف ةفسلفلاب نيلغتشم لا ضعب مض سلجم نك اوف تنك و

 لح ىث ةيفرحلا زومرلا مدخت-ي حبصأ نآلا ةيفسلفلا ثوحبلا ثدحأ نأ

 تالداعملاو ريجلا لئاسمب ةهيبش تسمأ ةغسلفلا لئاسم نأو ٠ ةفسلفلا لكاشم

 اذه ى ن رصاعملا انتمفسالف اوّميس دق برعلا انفالسأ نإ : هل تلقف . ةيضايرلا

 .اماونع « انيس نبا سيئرلل ةلاسر رشنب تف ىنأ هل تركذو . هاهثالا

 . م1355 ةنس ةينوي ددع ( ةلحما ) لع ىترغثت (ه)



 هيف مث امو ثارعلا ءايحإ  ؟ سَ

 ى ًامدختسم دوجولا ةفسلف نع انيس نءا اهيف ملكتي « ةيزورونلا ةلاسرلا »
 هذهو . ( خلإ ... ص © س ؛ د٠: هل يل أ ) ةيفرحلا زومرلا كلذ.

 ١9654 ةنس اهرشنب .تشث يوحي ,طخلا رداون ةلساس نمض قى ةلاسرلا

 برعلا انفالسأل بيجعلا ىفلا قبسلا كللذ ن حم ةشهدلا تذخأف

 ملاع رركتت مل ىلا ةديرفلا تازجعملا نم رثك .ىبرعلا ثارثلا ىو

 « هباب ف ادي رف دعي « سراف نءال « ةغللا سيياقم » باتكف . نالا ىلإ فيلأتلا

 عاجرإ ىف لثمتت « ةقيقد ةيوغل ةيرظن عدتبي نأ عاطتسا سراف نبا نأ ذإ
 لك عجرت « ةيونعم لوصأ وأ نيلصأ وأ لصأ ىلإ ةيوغل ةدام لك تادرفم

 ةيبرعلا ةيوغللا دارا روهمج ىلع ةركفلا كلت قيبطتب ماقو « اهيلإ تادرغملا

 ىأ ىف ىبيلأتلا دوهحم ا اذه لثمب ماق نمب نأآلا ىلإ عمسن ملو . كلذ هل ماقتساف
 . ثيدحلاو اهميدق ىف « تناك ملاعلا تاغل نه ةغل

 ىرئام وحن ءاعما ارمهتل )) نونظلا فشك ) ىلإ عج رث نا قكيو

 ةيدصرلا تالآلاو « ةيبرحلا تالآلاو ؛ ركألاو : فاتكألا معك « « نف وأ
 نازوألا معو ع هايملا طاينإ معو « ةيانظلا تالالاو' ؛ ةعاسلا تالآو

 نيسحنو © مه رطيبلاو ةرزيبلاو 4 امافاسمو هنا ' هايلاو ) ريداقملاو

 20 ركسعلا بيترتو « لزتملا ريبدتو « ةنيدملا ريبدتو « فورحلا

 رهو هي هلا رم و6 ةلئاثلاو داو اولا رسعتو ٠ فوصتلاو « دادملا

 ا داسألاو فاورقلا و. فايا و + رحاب فازت اون لاقتألا

 جيرلاو « ةفايرلاو « ةضايرلاو ٠ ىرلاو ٠ لمرلاو « صقرلاو « دصرلاو'

 3 ةلديصلاو 4 تاالجسلاو طورشلاو 4 ءايميسلاو : ةسايسأاو 3 ةجريازلاو

 « ةينبألا دوتعو ء ةفارعلاو « ددعلاو ٠ ةريطلاو « تامسلطلاو « خبطلاو
 « تانارقلاو « تاريطقلفلاو : ةحالفلاو ٠ ةسارفلاو ىواتفلاو «٠ جنغلاو

 « شويجلاو « ركاسعلا دوقو « ةباتككلا نيناوقو « راثالا علقو « ةعرقلاو

 6 لاقثألا زكارمهو 3 ءايميكلاو 4 ةناهكلاو 34 ءادلا فتّسكو 4 ةلاحكلاو

 كر



 ضإ تاالاقمو ثوحب

 . محالملاو « ةحالملاو « ىمعملاو « نداعملاو « ةحاسملاو « ةقرحلا ايارملاو

 ء اياصولاو« تاجنرشلاو « ثيغلا لوزنو « تاينلاو « تاقيملاو « ىيسوملاو

 . هركذ تلفغأ ام ًادج ريثك ىلإ ... ةئيهلاو . ةسدنهلاو ؛ عضولاو

 رخال نواس مايا و ةماعلا تابتكملا فو « مهمولع ءامسأ ضعب هذه

 .هياتك ى ىزارط ىد بيليف تنوكيفلا هاصحأ ام ىلع 2”ةئامسمخو ًافلأ
 مارهألا دولخ ةدلاش راثآ «  نيقفاخللا ىف ةيب رعلا بتكلا نئازخن» : ىمسملا

 دادمتسالاو اهم عافتنالل ليبسلا ديهمت ىلع نوققحملا بقاعتي نأب ةريدج ئهو

 نوماكتملا فالسألا هكرت ام ىبرعلا ثارتلاب دصقي هنأ ىمدبلا نمو
 نابع جرار اجب عسوأ ىبرعلا قفآلا نإف « ةيبرعلا ةغللاب نوفلؤملا وأ

 "يلا يح حاودجوللا

 : ثارت ءايحإ

 لايجألا هب تماق ىعيبرط لمع وه لب « ًاثيدح ًارمأ ثارثلا ءايحإ سيلو

 وأ 4 ويل وا 93 رشد نم 4 ىش روص لعو رهدلا دادتما نع ةمددعلا

 . قيلعت وأ دقن ف . :صيخلت 5

 و ماتف ٠ امادكأ اهفلخ ىل ةميدقلا كا 0 0

 هل 2 م م

 قارعلاو ايروسو م نانيلو 5 نيطسلف ىتو م رئازحلا ىو ةيتكم ١5١ ريصم قام )١(

 اّثناو ايئالأو ؟خه ةدحتملا تايالولاو 7 سئرتو ٠١ ىصقألا برغملاو ١6 نملاو زاجحلاو

 هدئلوهو ؟١ ارسيوسو ؛م ايلاطيإو ال ان رفو ال5 ايناطيربو ٠ ىيفوسلا د داحت الاو ؛غه

 تايتكملا هذه قو ء عنا رإو ع دنملاو ؟ ناتولاو < عادلا ونة نانالاو + اكيجابر ١6

 دلجم نويلم 509 رحم اعيج



 هيف مكامو ثارملا ءايحإ ل '؟ ار

 . ديرد نناةرهمج نمةخلسن ٠٠١ و نعلا باتك نم ةخحسن ٠١ هللاب زيزعلا

 ..ىريطلا خيرات نم ةخسنأ ٠ نييمطافلا ةنازخ ىف تناك هنأ ركذي انك

 ىطنملا ىدع ن ىبحيل هتمجرت ىف (759 تسرهفلا ) مدنلا نا ىوربو
 ىراصنلا نم ناك هنأ مم « مالكلاو ريسفتلا بتك خسني ناك هنأ « ىنارصنلا
 لاقف « هخسن ةرثك ىلع هبتاعو هيقل هنأ ركذيو . بجع رمأ اذهو . ةيبوقعيلا
 - ىطح تخسن دق ؟ ىريص نم : تقولا اذه ىف بجعت ىث ىأ نم : هل

 تبتك دقو « فارطألا كولم ىلإ امهتلمحو « ىرعطلل ريسفتلا نم نتخسن
 مويلا ى بتكأ انأو ىسفنب ىدهعلو « ىصحم ال ام نملكتملا بتك نم
 ! ! لقأو ةقرو ةئام ةليللاو

 4 قررألا همحم ىلا وهو « ةاحنلا دحأ نع ىوري ام فيرط نمو

 عير ؛ طحملا حيلم ةيبرعلا ىف مادإ ١ : لوقي ذإ « هبأش ى توقاي هركذ ام

 نم موقي الف ؛ دادغبب بتكلا ق وس ىلإ رصعلا تقو ىف جرح ناك « ةباتكلا

 ًذيبن ىرتشيو « رانيد فصنب هعيبيو « بلعثل حيصفلا بتكي ىح هسلجم
 ظ . « هنم هعم ام قفني ىتح تيبي الو « ةهكافو ًامحلو

 دمحم ىلع وبأ ثارثلا ءايحإ لقح ىف اولمع نذلا « ءامدقلا نرشانلا نمو
 . ه٠ ةنس قوتمللا ء« رصم ليزن يضل نينا 0 ن نسحلا نا

 : ىهو « هلاغشأ نمض ىف بتك ةثالث ةنس ةدم ىف خسني ناك هنأ ركذ
 عرش اذإف « ةنسلا ةدم ىف اهلك سيو ٠ .طسحملاو « تاطسوتملاو ؛ سديلقإ

 : ظ 2 ةنوؤم اهلعجيف « ةيرصم ا رانيد نمو ةئام اهيف هيطعي نم هءاج اهخسن ىف

 اذه نم ةريبكلا نادلبلاو ةميظعلا راصمألا ىف ةقارولا ةعانص تناكو
 . رضاحلا تق ولا ىف اندالب راصمأ ألمت ىزاا ةثيدحلا عباطملا ةباثمب ىبرعلا نطولا

 بيهذتلاو ديلجتلاو حيحصتلاو خاستنالا نيب ةعزوم نقارولا ةمهم تناكو
 . ( "551-58 نودلخ نءا ةمدقم ) ةلصب بتكلا 07 ىلإ تمي ام لكو

 كر



 نفر تاالاقمو ثوحب
 هييسسم

 ف لثمتيف .رخآلا امأ . ًاميدق ثارلا .ءايحإ بناوج نم بناج .اذه

 اهوانت 71 ةنس ىثوتملا مامت ىبأ ةسامح نأ دجن نحئف « ثارثلا كلذ حرش

 2« قوزرملاو « ىلوصلا ركب وبأ اهحرشف ء بيدأ نم رثكأ حرشلاب

 : هديس ناو « ىركسعلا لاله وبأو « ىزيرتلاو « ىدمألاو ء ىج نءاو

 ًادحاو نونظلا فشك بحاص مهددع ىصحأ 5 مه ربغو فريوتكلاو

 مهأربإ ن دمحأ شاير وبأ وه 5 حراش لوأ نأ اورك ذو ًاحراش نرشعو

 . هلا“ ةنس قوتملا ىنابيشلا

 ءاملاع هه نم ريك ةفدع : ماق وا رك اخي ةلي ىوتملا هيوبيس باتكو >

 : نيبولشلاو ١ جاجا او . تف . ىنامرلاو « يقارسلا : مهنم

 . 29 شذابل ناو

 اهحرش ( 15-015 ) ىلع نب مساقلا لدمحم ىبأ ىريرهلا تاءاقمو

 ؛ 05١ ةنس قوتملا قارعلا ىلع ن دمحم وهو « هيلع اهأرقو هل رصاعم

 ىزراوحلا نيسح نب مساق لضافألا ردص مهنم 2« نوريثك اهحرش ىلوت 5

 ىريكعلا ءاقبلا وب ءأوء ٠( » ئزرطملا ديسلا دبع ن رصانو ء ( "01107

 ىلع ةثالث 7 خورخ (515) ىشيرشلا نمؤملا دبع ن دمحأو . (ككك)

 ظ . ريغصو « طرا ريبك : ا

 ىبديب لا هحرش (ه٠ثمه) ىلازغلا دماح | ىبآل ندلا مولع ءايحإ باتكو

 قا ا017 ةنس ساد حرشلا اذه عبطد ( ١٠١٠١6١ سورعلا جات بدحاص

 ن دمحأ هوخأ ماقو . ءازجأ ٠١ ى 111١ ةئس ةينمملا ىف مث اءزج 6

 ىلصوملا سابعلا وبأ كلذب هرصتخاو « هراصتخاب ( ه7 ) ىلازغلا دمحم

 هل راصتخا رخآو . ( 41١١ ) ىطويسلا هرصتخا انك « نراصتخا ( 577 )

 ق6 نيدلا مولع ءايحإ بيذهمم » مماب نوراه مالسلا دبع هرشن ام نآلا ىلإ

 . ندلجم
 سس ساس جس - ٠

 )١( ص هيوبيس ةمدقم رظنا 5 - ١  4نوراه مالسلا دبع قيمت .



 هيف مث امو ثارتلا ءايحإ  ؟ 3

 .ءايحإ ىلع لمعت تناك ىلا ةميدقلا تالواحملل جذامنلا ضعب كلت

 هتنناك ةح اص ةفئاط نم رهد لخم مل « . روصعلا لواطت نع هئايحتسا وأ ثارثلا

 : ةقيدحلا روصعلا ىف ثارتلا ءايحإ

 زاتمي ل ابو سبل دقف ةثيدحلا 1 هذه ى 2 ءايحإ امأ

 .تاجردو 3 500 0 ىركفلا هن

 ىح ةيانعلاو ةقدلا نم ةجردتم لحارمو « قيثوتلاو ةحصلا نم ةفلتخم

 . رضاخلا انرصع ف ؛ ةمقلا هيشب ام ىلإ تلصو

 0 .  ةعبطملا » « ىنمألا جر يتوج عدتبا نأ دعب ةاروتل

 سداسل نرتلا لئاوأ ىف الاعب ىف لوألا تي ناكف ةيبرعلا ةعابطلا امأ

 روبزلا رفس اهيف عبط ام لئاوأ نمو . ( ما ) ةنس رشاعلا نويل ا
 « .ىلوألا ةرملل ممركلا نآرقلا عبط اهيفو ةيقدنبلا ةعبطم مث . )١1815(

 تعبط مث ٠ ىبصعت عفادب اهيلع ىفقو هخسأ تردوص هعبط مث نأ دعبو

 ظ 5 15417 ةنس نآرقلل ةيلاطيإ ةمجرت لوأ

 هعمو 2 بطلا ى « انيس نبا نوناق » عبط ( ١597 ) امور ةعبطم قو

 اذه رودص ناكف . ()اضيأ هل ةاجنلا باتكو ىعيبطلا معو « قطنلا ملع

 . بطلا ةسارد ى ديدج دهع ةيادب باتكلا

 .ةيب رعلا بتكلا نم تائم اهيف عبطو ابوروأ ىف ةيبرعلا عباطملا تددعت مث

 )١( سيكرس مجعم ىق اهدعب ىلا تاعبطلا ةلسلسو ةعبطلا كلت فصو رظنا 180-١8١

 يك



 . نجنتوغو « نديلو ٠ جزبيلو « سيرابو ندنل ىف اهريكأ « ةيقرشلاو

 . جر:سرطبو « نلربو « انيفو ءامورو.

 ( ١5 ) نرقلا لئاوأ ىف اهيف عبطو ابروأ ىف ةيبرعلا عباطملا تددعت م

 ىأ ٠ ةينا ريعلا فرحألاب ىويفلا ديعس ةمجرت ةيبرعلا ةاروتلا اهيف تعبط ذإ

 ظ ؟ ١هه١ ةنس ق كلذو ةبرعلا

 ةناتسألا نم لك ىث ةيدرعلا ةعابطلا ترهظ رشع نماثلا  نرملا ىو

 . نانبلو ةيروسو

 .ن* ءادتبا ةيحيسملا بتكلا نم ةفئاطو ليجنإلا عبط ةيروس ىف

 ء :١1/01 ةنسا

 ةغللاو ةمكدلا بتك عبط ى ددرت لاح ى موقلا ناكف ايكرت ىنامأ

 نم ىوتف روهظ دعب الإ اهعبط ىلع دحأ ؤرحب مل ىلا كلفلاو بطلاو خيراتلاو

 « ةينيدلا بتكلا ادع ام كلذ زاوجم 1715 ةنس ىدنفأ هللا دبع مالسإلا خيش

 ُّى عباطملا تددعتو . اهعبط ةزاجول اهدعب ىرخأ ىوتف تردصتسا ىلا

 اهيف رشنو « قايدشلا سراف دمحأل بئاوجلا ةعبطم اهرهشأ ناكف ةناتسالا

 . ةيبرعلا بتكلا نم ةحلاص ةفئاط بئاوجلا ةديرج بناج ىلإ

 تاج يحرر ةناكرت هه اطبع هدنأ قم أكتر ناكل لاق ىف اهوتلت)
 . ةينيدلا تاعوبطملاب اهمامتها ناكو ةيب رعلا ىلإ تلقتنا م ةينايرسلا فورحلاب

 بتكلا نم اا روشنم ىظعم تناكو « رخاز هللا دبع اهسسأ ىلا ريوشلا ةعبطمو

 سك ذوثرألا مورلل سويجرواج سيدقلا ةعبطم ترهظ مث . كلذك ةينيدلا

 ةعبطملا مث « خيراتلاو بدألا بتك نم أ ريثك تعءعبطو 10/8 ةنس تورس ىف

 ىلإ تلقن مث م1873 ةنس ةطلام ىف تئشنأ ٠ ناكيرمألا نيثوعبملل ةيكي رمألا

 بتك ن٠ ةفئاطو ةيسردملا بتكلا نم أ رثك تعبطو م1874 ةنس تورب

 نييعوسيلا ءابالل ةيكيلوثاكلا ةعبطملا مث . رعشلا نواودو خيراتلاو بدألا



 هيف مث امو ثارعبلا ءايدإ "  ظ 7”

 ىبرعلا ثارّثلا تاهمأ نم ريثك رشن ىف مظع لضف اه ناكف م1884 ةنس

 رابخألا ةقيدح بحاص ىروخلا لياحلا ةيروسلا ةعبطملا مث . ركذلاب هد رفنس
 مث . خيراتلاو بدألاو نوناقلا بتك عبطب تنتعاو. 18ها/ ةنس اهأشنأ

 تماق ىلا ىهو م1651 ةنس ( سلوب ن سرطب ) ىناتسبلل فراعملا ةعبطم
 . طيحملا رطقو «٠ طيخلا طيحم اذكو ؛ مياس هدلول مث هل فراعملا ةرئاد رشنب

 ىلا ةيسنرفلا ةلمحلا ةعبطم ىه اهيف ترهظ ةعبطم مدقأ نإف رصع امأ
 .ةغللاب رماوألاو ةيسايسلا تاروشنملا عبطل م1094 ةنس هعم نويلبان اهرضحأ

 .تمحتقا امنيحو « رحبلا ضرع ى ةنيفسلا ىلع ىهو لمعت تناكو « ةيبرعلا
 ىف اهودعأ ىلا تاروشنملا عيزوتب الاجر ماق ةيردنكسالا رغث ةلمحلا هذه
 ةرهاقلا ىلإ تلقن مث « « ةيلهألا ةعبطملا ١ مسا ةعبطملا كلت ىلع قلطأو « رحببلا

 رهظأ نمو . نيينرفلا باحسنا مث ثيح. ١18٠0١ ةنس ىلإ اهلمع ىف ترمتساو
 .٠ ةيسرافلاو ةيكرلاو ةيب رعلا تاغللاب ءاجحلاا ف باتك اهجاتنإ

 نيح ةعبطم الب اهيف رصم تيقب ةنس ن رشع ءاهز نمزلا نم ةرتف ثرمو
 . ةيسئرفلا ةيلهألا يظل اقناع ةعبطم أشنأف ىلع 0 رمألا رقتسا

 قالوب ىلإ تلقن مث م١187 ةنس ىف كالذو ًاضيأ ةيلهألا ةعبطملاب ثيمسو
 ناكو « ىروسلا ىكباسم الوقن ىلإ اهترادإب دهعو « قالوب ةعبطمب تفرعف
 تاهمأ عنصل تاونس عيرأ ءاهز امور.ى ةعابطلا ىلع ةينفلا هتبرد أدب دق اذه

 نبذلا نييرهزألا ةبلطلا نم قالوب ةعبطم وررحم ناكو .. اهكبسو فورحلا

 . ةعبطم راظن عملأ نمو . تاونس تس وحن قرغتسا ًاصاخ ًابيردت كلذل اوبرد

 ى ةيكرملاب ًايتاكو ًاحجصم هرمأ أدب ىذلا ( اشاب ) ىسح .نيبسح قالوب
 م٠186 ةنس اهتراظن ىلو نأ ىلإ ةعبطملا ىف لمع مث م١181 ةنس ةيرصملا عئاقولا
 دروتسي كلذ لبق همظعم ناك ذإ « رصم ى قرولل ًاعنصم أشنأ نم لوأ وهو

 الاعب

 اهمانثأ ىف دكرت مل ةنس 40 نم رثكأ اهلمع ى قالوب ةعبطم ترمتنا دقو

 ير
 رعرطا افع
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 ناكو « ليعامسإو ىلع دمحم دهع نيب تضقنا ىلا ةرتفلا ف تاونس عضب الإ

 ةعيبطلاو ةضايرلاو بطلا ىف ةيبرعلا بتكلا نم تائم مبط ىف ًارهاظ اهطاشن

 . اهريغو. ثيدحلاو ريسفتلاو رعشلاو بدألاو خيراتلاو ةيبرحلا نونفلاو

 . ةي ريمألا ةعبطملا مساب:مدق دهع ذنم تفرع ىللا ةعبطملا ةاون ىه ةعبطملا هذهو

 يما ماا لارا

 . لبعز ىبأ ف

 ءاشنإ نه ةنس نيعبرأ وحن ىضم دعب الإ رهظت ملف ةيريمألا ريغ عباطملا امأ

 .ةغبطمب دعب اميف تفرع.ىلا ةيطبقلا ةيلهألا ةعبطملا اهوأو ع« قالوب ةعبطم

 نم نذإب قالوب ةعبطم ىف اهلامع بردت نأ دعب م٠187 ةنس تئشنأ « نطولا

 م1875 لينلا ىداو .ةعبطم كلذك ةيلهألا عباطملا مدقأ نمو . اشاب ديعس

 ةعبطمو . ىدنفأ دوعسلا وبأ اهيحاص اهأشنأ ىتلا لينلا ىداو ةفيد اهيف تعبط

 قو ةرهاقلا ف قناثلا سابع دهع ق عباطملا تددعت مث . فراعملا ةيعمج

 «ةروصتلاو طويسأو در سرر را رع مارخاب ءاس

 عباطم اين ل رع رع للا كرولو

 ماكاو . دنهلا ىف دابآرديحو « وانكلو « روهالو ٠ لهدو « ىابمبو اتكلك

 يبرعلا تنارلا نفاخ اع وسوم رح ارح نع ةيحال ند

 ىف امأ . ىلوألا اهروصع ف ةيب رعلا ةعابطلا خيرات ىلإ لال لكل هع

 «ىبرغلاو ىبرعلا ملاعلا ىف ةرشتنملا عباطملا ددعب طين ال رصحلا نإف ثيدحلا

 ةيط ايبج اهؤرأ لاو ىبرعلا ثا رتل ءايحإ ىلع هب موقت اميف موقت ىلا

 ىسيعو . ىلاحل را ولا رس

 . ىلحلا

 : نيؤرشتسملا دوهج

  دهج ىبرعلا ثارثلا ءايحإ ى نوقرشتسملا هلذب ىذلا ىملعلا دهجلا نإ



 هيف مث امو ثارعلا ءايحإ  "؟ ا

 ىلا ةيملعلا ةقيرطلا ىف رضاحلا ليجلا ةذتاسأ اوناك مهف « هراكنإ عاطتس ال

 ١ ليصأ ىبرع نف اهقيثوتو صوصنلا قيمحن نإ لوقأل دوعأو . اهيلع اورج

 بدألاو رعشلاو ةغللاو ثيدحلا بتك ةياورل نئمدقألا انفالسأ ةحلاعم ىف ىلجتي
 نفلا اذه ءايحإ اونبت نةرشتساا نكلو 4 عراب ماظنو ةنامأو ةقد ف خيراتلاو

 دويع ردي اوماق ع غانما ءاملغ مهنيب نم غبن و 6 ةسرملا روصعلا هذه ق

 : مهنمو ؛ لثمألا هجولا ىلع 5 ىبرعلا ثاربلا نم ةنيم'

 مامؤو 14 طعملتصسممل ا!اسكاعمأعأل 0 دلفتتسو

 ريرج ضئاقن رشان م1984 1 مهو 868782 : ىدنلوملا نافيبو

 هل ركذي امم مجاعملا ىف درت مل ىلا ظافلألل هريسفتو اهل هقيقحنو . قدزرفلاو

 ظ 1 0 . ريدقتلاب

 ققحم م1978 6 01215 ]الهلع : ىزيلجنإلا ليالو

 ! ةيزيلجتإلا ةغللاب اه ةيرعش ةمجرت عم ىرابنألا نال تايلضفملا حرش

 ناويد قّحم زوكو  رمدح ظسلدأ# ءالع# : زازألا رياجو

 . ضيفتسم جب رختو ةقئاف ةيانع ُّق ىذعألا

 نكلو . نيق رشتسملا ءالؤه ةحفص ولجت نأ ةلاجعلا هذه عيطتست الو

 ( ةدحفص ١11 قى محض باتك وهو ) ىيقعلا بيجنل نوقرشت.ءلا» باتك

 ىلا دوهجلا ةماخض نيبي نأب ليفك باتكلا اذه 3 ىلا ماعلا ىف هعبط ديعأ

 1 نوقرشتسملا ءالزه أب ماق

 مهتغن لخاد ىلإ هلقنو ثارملا ءاحإ ى مهالواحم عورأ ن ٠ لعلو

 نم آ1). 0 انوأان76 12528 ناب .ج روتك دلا ىرقبعلا قرشتما لا هب ماق ام

 مي 00---

 عال هه ةزاالا نبثلا 2 نييكردلا تاعوبطملا ميع)

 :عردبا ادع
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 :تاقيلعت و تافاضإ' عم « ةيناملآلا ةغللا ىلإ الماك هيوبيس باتك صن هتمج رت

 كلت ترهظو ء اهريغو ىرمتنشلاو ىاريسلا حورش نم ةسبتقم ةيب رعلاب

 . م٠140 - 1499 ةنس نم ةمخض تادلجم ةسمخ ىف ةمج لا

 ظ ظ : قالوب ةعبطم دوهج

 « ثارألا بتك تاهمأ رشن ىف ةحضاو ودبتف قالوب ةعبطم دوهج امأ

 « برعلا ناسلو « ىناغألاو « بدألا ةنازخو « ىراخبلا حيصص لاثمأ

 نال صصخنلاو « هيوبيس باتكو « طيحملا سوماقلاو « ىرهوجلا حاحصو
 دئالقو « ىشيرشلل تاماقملا حرشو « ىزيرتلل ةسامحلا حرشو « هديس
 ' . بتكلا تاهمأ نم اهرغ ريثكو « ىشعألا حبصو «ناقاخ نء حتفلل نايقعلا

 هبتكلا كلت رشنب ةعبطملا هذه ركبت مل ول عضولا نوكي اذام قردأ تفل

 ءازإ ةزتهم لازت ال ىلا ةرصاعملا ةيبرعلا ةفاقثلا هجو ريغتل نذإ « اهتعاذإو

 ءانبأ نم ةفئاط لازي ال ئذلا ىناقثلا سدلا ءازإو « ةيلاوتملا زامعتسالا تامطل

 ! | بذاكلا هقيرب نم راود ىف ةيبرعلا انتدأ

 نياعلا هيا وول اوك اس عيت ل وياطدنمو

 4 ا دمحم خيشلاو « ىودعلا ةطق خيشلاو « ىيرومحلا رصن خيشلا
 . مهربغو « 7لوسرلا دبع دمحم خيشلاو « دومحم هط خيشلاو

 : ةيرصملا بتكلا راد

 ةيلاثملا ةودقلا ىف رسخألا لضفلا عجري اهيلإف ةيرصملا بتكلا راد امأو

 جهنلا ىلع ىبرعلا ثارّتلا ءايحنإ قوب ىف خفان لوأ لعلو . نبرصاعملا نيققحملا
 ليدلا باسنأ ىباتك قيقحتب ماق.ىذلا اشاب ىك ز دمحأ هل روفغملا وه ثيدحلا

 م ةيردمألا ةعبطملاب ويصل سيئر ناكو « لضفلاو ملعلا ىف ةيآ هللا همحر ناك )١(
 . الضاف الجر هيف تْيَأرف هتيأر دقو . بتكلا رادب لوأ ًاريغم

 عربا افع



 ا سل كال ع عا 3

 ةيريمألا ةعبطملا ىف اعبط .دقو « ًاضيأ ىلكلا نءال مانصألاو « ىبلكلا نبال

 .مسقلا مهاب دعب اميف .تفرع ىلا ةيبرعلا بادآلا ءايحإ ةنجل مساب م1915 ةلس

 نم ًاضيأ هققح ىذلا ظحاحمل جاتلا باتك عم نيباتكلا نذه لعلو « ىبدألا

 بتكلا كلت نأ امك . « قيقحتب » ةملك اهردص ى بتك ىلا بتكلا لئاوأ

 لامعتسا عم « قيقحتلل ةيملعلا جهانملا ثدحأ ىلع اهجارخإب تيظح دق
 . ةيليلحتلا سراهفلا قاحلإ نمو « ءارقلا ىلإ صنلا دقت نم ةثيدحلا تالكملا

 تاعوبطملا ىف ةثيدحلا مقرَتلا تامالع لاخدإ عاشأ نم لوأ هنأ كلذ ىلإ فاضي

 قالوب ى عبط « ةيبرعلا ةغللا ى مقرتلا » هام ًاراتك كللذ ىق فلأو «ء ةيبرعلا

 ىف غلابي ناك هنأ هيلع ذخؤي ناك نإو 1437 ةئس وه ًادج ركبم نمز ىف

 لميسي ملا ىذلا رعشلا ىف اميساالو « تامالعلا كلت لامعتسا

 . هثيابن ىف اهعضي ةطقتب هيف

 ١ 0 ىدنشقلةلل ىشعالا حبص بتكلا راد تاعوبطم لئاوأ نمو |

 ىه ةعبطلا هذه دعتو . بتكلا راد مساب ةيريمألا ةعبطملاب م١147 ةنس آدلجم

 .م65 ا عبط ذإ « ةيناثلا ةعبطلا

 . اهتعبطمب 1418 ةنس ًاققحم هعبط تأدب ىذلا برألا ةياهل مث . ظ

 ىبأل ىناغألا باتك عبطل اهيدبت بتكلا رادل ةيوادلا ةحيصلا تناكو

 ىودعلا ىكز دمحأ هل روفغملا هسأ ري ناك ئذلا ىبدآلا مسقلا فا رشإب جرفلا

 ءزجلا ردصو « هعبط تاقفنب لفكت ىذلا بتار ىلع ديسلا حا ريقا ىلع ءانب

 عنصو لوصألا دادغإ ى' ةلماك ةيانعب ىظحو م1911 ةنس هنم لوألا

 قى بتكلا راد ترمتساو « هئازجأ نم ء 1 اللا نوايا

 « ىطرقلا رسسفتو «ةرهازلا موجنلا اهنمو ٠ ثارتثلا تاعوسوم رشنن ؛ذت اهتمهم

 ةرادإ ليدنق ىبسرم نممأ ذاتسألا ىلوت نأ ىلإ مسقلا اذهس ةيانعلا تفعض مث

 أذه دقني نأ لواح دإ ىسفنب هتءسمل نوح 2 دوهجمب ماقف بتكلا راد

 نم ىناغألا باتك صلخم نأ لواحو 3 هيف ةكرحلا تدذف دو مسقلا

 م



 ١ تاالاممو ثاوح

 نكلو « هئازجأ نم ىبب اه مامتإب ءاملعلا ضعب ىلإ دهعف ةيخيراتلا هتطرو
 نأ هدهع ىف ىبدألا مسقلا داكو « ةطيشنلا هتركف ذيفنتب هفعست مل فورظلا
 ةئطاخ ةركف كلذب تحاطأ نكلو « ثارلا تاعوسوم رشن ىف ةمقلا ىتري

 رشنب علطضت نأ ابروأ قف بتكلا رود فئاظو نم سيل نأ عزت ةضرغم

 . اهلطابو اهمح َق ابروأ مس رن امنإ انتاوطخ عيمج ىف اننأكو : ثارعلا

 هطاشن لع ىضنق ىذلا ىبدألا مسقلا اذه نوفقثملا عدو غلاب فسأ ىو

 هئاملعو همالعأ نم قبي لو  هرمع ىف هللا لاطأ -  ليدنق ىمرم نيمأ دهغ دعب

 | . لبق نم عبط دق ناك ام عبط ةداعإب موقب لشو الإ

 ئ « ىبرعلا ثارتلا ءايخإ قح ىف رفتغت ال ةميرج مسقلا اذه ءاغلإ دعيو

 اهءادأ عيطتسي ال ىلا هتلاسر ىدؤيل ًايناث ثعبي نأ بوجولا لك بحبو

 ةفئاط دينجت ناكمإو « ةعوبطملاو ةطوطخملا عجارملا ةرفو ىلإ ارظن « هريغ

 « بتكلا راد باحر ق ىلمع هجوب قيقحتلا نف ىلتي ليج دادعإو ءاماعلا نم

 . ةثيطا هذهل بتكلا راد ةعبطم همدقت نأ بحب ىذلا رسيلا ىلإ اذه

 : بتكلا ريذن تايسرمو تائيه

 : تاغيملا هذه 000

 . : ةيميملا ةبككمل
 ةنس اهماشنإ خيراتو م1899١ةنس قوتملا ىلحلا ىبابلا دمحأ ديسلا اهأشنأ

 هل ًالضاف ًاملاع ةبتكملا هذه 'ىشنم ناكو . ماع ةئام نم ريكأ ذنم ىأ عم

 ىطصم مع وهو . ماغهن ال رظنلا جرف لغ ضاجتلا هيفاح لعتا ريزع

 ا حالا ىبلحلا ىبابلا ىركبو ىسيعو

 ىلؤتنو ( ىردكلا ةيبرعلا بتكلا 52000 5000000 ظ

 عربا افع
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 ةدحاو رادلا تلظو . اليوط ًاتقو ىشيعو.ىركبو ىطصم هيحخأ ءانبأ امرادإ

 ىطصم ةبتكم ) ماب امهدحأ فرع نيعرف ىلإ 1938 ةنس ىف تعرفت ىبح

 ةرادإب ( ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ) ماب رخاآلاو « ( هدالوأو ىلحلا ىبابلا

 . ىلخلا ىبابلا ىسيع ديسلا

 : ىباحلا ىلابلا ىطصم ةبتكه

 ىعفاشلا ةلاسر : ااروشنم نمو . ثارثلا ءايحإ ى رفاو طسق الو |

 ىرايبألاو اًمسلا قيقحتب ماشه نبا ةريسو « ركاش دمحأ خيشلا قيقحتب

 : روطسلا هذه بتاك قيقحتب تادلجم ةعبس ف ظحاحمل ناويحلاو « ىلشو

 هاله هى اهتلاس ربع اذ اب عت لا زهور حاشا زازا عينتك نم وخلا كنا دضاو
 ظ . ةريطحخلا ةيوازلا

 : ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد

 وه اذه نوكي داكي لب «٠ ثارثلا ءايحإ ق سوملم رهاظ طاشن الو

 ةرهمج ترشن ىاحلا ىسيع دمحم ديسلا اهريدم دهع ىو . بلاغلا اهعباط

 جبن حرشو « ىضترملا ىلامأو « ىطويسلل رهزملا اهنم « ثارّلا نم ةميظع
 نارقلا مواع ىف ناهربلاو « ىرصملل بادآلا رهزو « ديدحلا ىبأ نال ةغالبلا

 نص ةعقوو ©« سراف نال ةغللا سيياقمو « ىنابزرملل حشوملاو « ىشكرزلل

 . هواصحا لوطي ثارّتلا بتك نم رخآ ددعو « محازم نب رصنل

 : م1858 فراعملا ةيعمج

 ىحليوملا مهاربإ ماقو : ماكحألا سلجم وضع اشاب فراع دمحم اهنوك

 هذه ى اهبلغأ عبطي اهبتك تناكف « ةيعمجلا هذه مساب اهامس ةعبطم ءاشنإب

 ةيعمج لوأ ةيعمجلا هذه لعلو . مباطملا نم اهريغ ىب اهضعبو « ةعطملا

 اهمهسأ ددعو ًاشرق نيثالث اهيف مهسلا لباقم ناكو ٠ بتكلا رشنل ةهاس

 دعرشا افع يب



 47 تاالاممهو تاوحن

 تت كت“

 بتكلا تاهمأنم ةفئاطت رشن ذإ ؛اهتمهم ءادأ ىف تحج دقو: مهس فلأ ٠
 0. هيي ءاب فلأ ا « تادلج.» ةسمخ ىف رثثألا نال ةباغلا دسأ اهنم

 ا تلا ؛ تادلجم

 : تورس ق نييعوسبلا نيلسرملا ءابآلل ةيككيل ولوثاكلا ةعبطملا

 00 تورعبب 0 و يعم 6 فو ظ

 وخيش يا قيقحتب 006 ظافلألا ٠ بيذبتو «م185 4 ةنس ىئانبلل

 . نيقرشتسملا تاقيقحت نم رشك رشن:و اهطاشن سرامت اذه انتقو ىلإ ةعبطملا

 : ةيبرعلا بتكلا عبط ةكرش

 دهحاو خ مدصاع ن.سح اهعاضعأ زرنأ ن٠ ناكو م1857 ةنس تنوكت ظ

 ةريسو ء ةيءفاشلا هقف ىق ©« زجوملا » اهيف رشن اممو . تجب ىلعو ؛ رومي

 3 ةيفص وبلا نساحاو ةيناطلسلا رداونلاب ةامسملا ىهو 2 دادش ند ندلا حالص

 . ىرذالبلل نادلبلا حوتفو

 : 19٠07 ةنس صص#لا رشن ةنجل

 ن٠ ناكو « أداجم ١7 ىف هديس نال « صصخللا » رشنل ةنجل تنوكتو

 4 مصاع نسحو . تقولا كلذ 00 ناكو هدبع دمحم خيشلا اماضعأ زربأ

 . ىراجنلا دمحمو « ءارزولل ًاسيئر دعب اميف حبصأ ىذلا تورث قلاحلا دبعو
 كلذك هلوأ ىف رظنو ؛ د سبعا ءانوادلا قيلعتلاو هحيحصتب ماقو
 جاع ليلج هباتك وهو . تاونس تس هعبط قرغتساو « هدبع دمحم خيلا

 5 اهبلطتي ىلا ةينفلا سراهفلا ةفاضإ عم هرشن ةداعإ ىلإ نالا
 ا وااو سس سوم دوس

 ةعمحلا هذه طاشن ةجنوأ صضعب ىرلم همم -- م55 : « ىدرولا نب 00 راث رظنا )١(
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 : ١9314 ةنس ايكرتب ةيناملالا نبق رشتسملا ةيعمج

 ةنيدم ىق ايناملأ ىق تسسسأ ثيح ©١854 ةئس ىلإ لوألا اهخي رات عجريو

 م 1914 ةنس ةناتسآلا عرف اهمهأ « قرشلا ىف اهل ًاءورف تأشنأ مث « هلاه

 هريغ عم ماقو ؛ رثير تومله قرشت.ملا هتبتكم سيسأتو هيلع فارشإلا ىلوث

 « ىرعشألل نييمالسإلا تالاّقم اهنم « ةمالا ثارثلا بتك نم ةفئاط رشنب

 ىج نبال بسحملاو « جنرديد مث رئير قيقحتب ىدفصلل تايفولاب ىفاولاو
 ظ . رسأ ريسج رب قيقحتب

 ىذلا رميور هريدي ناكو « راثالا دهعمب ىعس ىذلا ةرهاقلا عرف 9

 . ىدوادلل ررغلا عماجو رردلا زنك نم عساتلا ءزحلا ققح

 ةداعإ هدوهج نمو . م١145 ةنس تورم ىف ةيقرشلا تاساردلا دهعم مث

 قيقحتب ةلزتعملا تاقبطو « ىدفصلا تاقدلاب قاولا نم لوألا ءزجلا رشن

 ىنابزرملل « ةاحنلا باتكو « لوبناتسا دهعم نم دلاف ىدرستيلف ةديسلا

 ' ت روفكنا رف ةعماج نم م الس قيقحتب

 ظ : ىجئاخلا ةبتكم

 2« ىجناخلا نيمأ دمحم ديسلا ىبرعلا ثارلا ةعاذإ ىف ىلوط دب مهل نمو

 اذهل نكي مل هنمز قى ًابيدأ وأ ًالاع دجت نأ لقو » : انئابدأ دحأ لوي هيفو

 ؛ هركذ ى ًانس>م ركاذلا هركذي ٠ هيلع لضف ليئضلا فيحنلا لجرلا

 باتكلا بحأ ىذلا « ىجناخلا نيمأ وه كلذ . هنايسن ى ًائيسم ىسانلا هاسنب 1

 0 دمأو هنأ ثارت هنأك ىب رعلا

 هدحو ىلعلل صالخإلا هيف تفرعو ىابص ىف لجرلا اذه تيأر دقو

 رشن ى ىنافتلا هيف تسل امي « ةيناثلا ةبترملا ىف الإ هدنع لاملا نكي مل ذإ

 )١( ه صص مالس نبال ءارعشلا لودف تاقبط ةمدقم ى ركاش دومحم ذاتسألا .

 يك



 1:6 تاالاّممو ثوحب

 ةعومجم ةيبرعلا ئراق ىلإ مدق دقو . هريغب ف داعي داكي ال. ىبرعلا ثارلا
 ١ توقايل نادلبلا مجعم اهنم ركذن نأ ىبكي « ثارلا بتك نم ةمخض
 ( معن ىبأل ءايلوألا ةيلح اذكو . « نارمعلا مجنم » هامس ىذلا هيلع هليذو

 2 تادلجم 8 ق رجح نال ةباصإلاو « تادلجم / ق عئانصلا عئادبو

 نب ةمادقل ظافلألا رهاوجو « ءالعلا ىبأل تايموزللاو « ديرفلا دقعلاو
 ماق دقو ىنابيشلا عيبرلا نال لوصولا عماج ىلإ لوضولا ريسيتو ءرفعج

 . هللا همحر نوراه دمحم خيشلا ىدلاو هقيقحتب

 داعو « ةيبرعلا نادلبلا نم اه ريغو قارعلا ىلإ لحر هنأ هنع فورعملا نمو

 ناكو . نمذثلا اهردقي ال ىلا تاطوطخلا رداونل ًاعماج م6 ةنس هتلحر نم

 : رشنلل اهنم حلاصلا رايتخاو اهميقرتو بتكلا رشن جهنم ىف ركبم قوذ هل
 ىبرعلا فقثملا هيلإ جاتحم 1 ةقاوذ ناك هنإف ملاعلا لك ملاعلا نكي مل نإو وهو

 ثروو ىجنادلا بيجن دمحم هدلو هماقم ماق 14174 ةئس ىف هتافو دعبو ٠
 هل .ىبكص لوط نم هيف هتس قدص نبع ثارثلا ءايحإ ىف ةحلملا ةبغرلا هنع
 1 ظحامتا نيبتلاو نايبلا روطسلا هذه بتاك هقققح اخت هتاروشنم نمو

 ن.دلجم ف : تاطوطجا رداونو ؛ ظحاملا لئاسرو « ديرد نال قاقتشالاو

 ةيفوصلا تاققبطو «قطنملا نوص : ىربغ هققح امو . ةلاسرو ًاباتك /6 ىهو

 ظ . اهريغو ةلصلا ةلصو ؛ ةلصلا ةلككتو : .ةلمصلا .رشن ف مهسأ انك ع ىملسلل

 : ةيفاسلا ةبتككملا

 م١191 ةنس نالتق حاتفلا ديعو « بزطحخلا ندلا بدم ذاتسألا اهأشنأ

 بدأ اهنم « فلسلا بتك نم آ ريثك رشنو بيطحلا نيدلا بحم اه لقتسا مث
 هيلع تذملتتو هجارخإ ( ى هعم تكرتشا دقو م1971 ةنس ةبيتق ننال بتاكلا

 ىذاتسأ ناك وهف « مولعلا راد ةيزيهجم ىف أبلاط تنك امنيح تقولا كلذ ىف

 .. هتايحع ىف هللا دم . كلذ ىف لوألا

 عربا افع
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 35 ظ ظ

 هل عنصو ٠ ةيممتف نال حادقلاو رسيملا باتك ةرم لوأل هرشن امثو

 . ىنابزرملل حشوملا باتك اذكو « ركبملا تقولا كلذ-ىف ةينف سراهف

 هباتك نم لوألا ثلثلاو « ديرد نال نحالملا باتك كلذك ربو

 كاذ ذإ لازأ ال تنكو « ىتوكجارلا ىنميملا زيزعلا دبعو اشاب روميت دمحأل

 . مولعلا راد ى ًابلاط

 : رشنلاو ةمحرللاو فيلأتلا ةنج

 7 قوقح ا ةسردمو ايلعلا نيملعملا ةسردم ةبلط نم ةفئاط اهتاون تناكو

 ةريغ مهسوفن *ىتمت بابشلا نم ةفئاط » : "7 نيمأ دمحأ روتكدلا مهيف لوقي

 « هب ضوهنلاو هحالصإ لئاسو ىف ريكفتلا نوليطيو ىالسإلا ملاعلا ىلع

 بوجوب ناميإلاو « هلومخو قرشلا فقوم نم ملألاب روعشلا اهدارفأ نبب فلأ

 « ليدنق ىسرم نبمأ مهنمو ؛ « هاوتسم عفرو هديب ذخألاو ههيبنت ىلع لمعلا

 .تاكو . ملع وبأ ىرص كمحمو « ناردب كدمحمو «؛ ىدابعلا ديمحلا ديعو

 مهسلا نمث لعج م « رهش لك ىف شورق ةرشعب مهسي مهنم وضع لك

 .ءاححإ قف ' اهطاشن رهظف نمأ ا ذاتسالا اهتساير للوتو . ًادحاو ًاهينج

 000 عل

 را قا صم قيس ىركا مش نسم

 "”نوراه مالسلا دبع قيقحتب

20 

 م1554 ةنس ةنهنلا رادصإ ماع نيرشع ىف رشنلاو ةمحرّثلاو فيلأتلا ةنجل باتك رظنا 00

 الذل رظناو . نيمأ دمحأ ذاتسألا نيبو ىيب كا رشالا ىلإ هقيقحت بسني نأ أطخلا نم )0

 ”؛ ص ىف كلذك ىالكو ه ص ةمدقتم قى هسفن نيمأ دمحأ ذاتسألا مالك

 م



 ال تاالاقمو ثوحن

 : فراعملا راد

 نبح 19417 ةنس ىف الإ ةيدجلا ةفصب ثارثلا ءايحإ ىف اهرود ذخأت ملو

 هد نم تاعومجم رشن ىف ركاش دمحأ خيشلا هل روفغملا ىخأو انأ تركف
 . تايعمصألا مث تايلضفملا رشن ىن انأدبو « « برعلا ناويد » اهانيمس رعشلا
 « ىبرعلا ثارتلا نويعل امظنم ًارشن صصخت نأ فراعءملا راد ىلع انحرتقا من

 دق رادلا نأ ةركاذلا ىن مل نإ ركذأو « حارتقالا اذهل تباجتسا ام.ناعرسف

 « « برعلا رئاخذ » ناونع هب زافف عورشملا اذه ةيمستل ةقبامسم نع تنلعأ

 باتك ةعومجما هذه ةروكاب ناكو « برغلاو قرشلا ءاملع اهةيققحت ىق ك رشي

 قطنملا حالصإو « نوراه مالسلا دبع ىيقحتب ندلجم ىث « بلعت سلاجم »
 ةرهمج » نم ىلوألا ةعبطلاو « ركاش دم>أ خيشلا عم هقيتحتب تيكسلا نال

 , 2. طعالا 25096881 لاسنفورب ىيل .ا قيقحن مزح نال « برعلا باسنأ

 ًاياتك ١ نآلا تغلب ىلا رئادخذلا كالت نم ةفئاط رشن كلذ دعب ىلاوتو

 ] . تادلجم ةرشع نم رثكأ ىف وه ام اهنم.

 تأطبأ دق تناك نإو درطم حاجتو ديازت ى ةعومجملا كلت لازت الو

 . ةرخألا ةرئفلا ىاهوالد

 : ىدركلا ىكز هللاجرف دوهج

 ةئس وحن اهطاشن تأدب ةيملعلا ناتسد رك ةعربطم اهامس ةعبطم أشنأ دقو

 باتك اهنم ؛ براقم ىملع جهنم ىلع ثارلا بتك نم ةفئاط رشنو م

 : ىشمدلا رينم دمحم دوهج'

 نءال خيراتلا ى لماكلاو ٠ ىسولالا ريسفتو ٠ شيعي نبال لصفملا حرشو
 ظ يقلل ريغ ارفف وع رقألا
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 : ىمدقلا ندلا ماسح دوهج

 ةروص قى .ثارعلا .ءايحإ قى هطاشن. ىلاوي لازي ال رصاعم .رشان وهو

 ةسمخ هنم جرخأ ىذلا ىهذلل مالسإلا ياعم موقيو « ةحفاكم
 ىلا ةليلجلا ةمهملا هذه متأل رمألا ىلوأ نم آنوع دجو دق ولو « ءازجأ

 نم ىلي نأب ريدج هنأ عم رومغم لجرلا نكلو ؛ م.دق دهع ذنم اهأدب

 « هسفنب باتكلا خسني هنأ تعمس دقلو . هتلاسر ءادأ نم هنكمي ام عيجشتلا

 كيو « ؟''ةعبطملا ىلإ هب عفدي م « هححصي مث « هديب هفورح عمج م

 .عماللا ءوضلاو « دامعلا نال بهذلا تارذش رشن هدوهج نم ركذن نأ

 بابللاو « ىركسعلل ىناعملا ناويدو ٠ ىمئيهلل دئاوزلا عمجمو « ىواخسلل

 . ظافحلا ةركذت لويذو « باسنألا ريرحت ىف

 :٠ ةرهاقلا ةعماج دوهج

 .قيقحمن ةرق نب تباثل بطلا مع ىف « ةريخذلا ٠ اهبناروشنم مدقأ نمو
 سك ام قيقحن ىفاغلل تادرفملا عماج بختنمو «م1974 ةئس ىحبص ىجروج

 هط قيقحم ةمادقل رئنلا دقنو ء م1979 ةنس ىحبص ىجروجو فوه ريام

 .سوارك لوب قيقحت ىزارلل ةيفسلف لئاسرو ء م1988 ةنس ىدابعلاو نيسح

 « مازع هدبع قيقحت ماسب ننال ةرمخذلا نم ءازجأ صضعبو :م1888 ةنس
 ١1974 ةنس طقلا رداقلا دبعو ركاسع ليلخو . ىناوهألا زيزعلا دبعو

 ريسلاو «م146 4 ةنسهتاحش قيفش قيقحتب دمحم مامالل لصألا باتكو 8

 ظ . 19804 ةنس ديز ىطصمو هرهز وبأ دمحم قيقحت هل ريبكلا

 : ةرهاقلاب ىوغللا عمم

 الإ مهللا ٠ ىبرعلا ثارعلا ءايحإ ى دوهج هل رهظت ملو 195 ةنس ىشنأ

 6 وكسسل رف هاريدق قابسألا قرشتسملا هب ماق ام لمعلا اذه ًايباشم لجسي ام (1)

 . ًاعبط و ًاعمج و ًاقيقحت و ًاخسن ةيسلدنألا ةبتكملا جا رخإب اماق نيذللا

 م



 3 تاالاقمو تا وج

 نآرقلا بارعإ اهنمو ؛ عمجما جراخ ىث اهضعب ذفن تاحاربقا ضعب

 ةلواحمو . هيوبيس باتكو ىرهزألل ةغللا بيذهنو ٠ جاجزلا ىلإ بوسنملا
 ةقياسم نع ١9449 ةنس ى نلعأ ذإ « ثارثلا ءايحإ عيجشتل ةديرف ىرخأ

 رشنلل ىلوألا ةزئاجلاب روطسلا هذه بتاك اهيف رفظ : ثارتلا ىقحن ةيبدأ

 . ( بلعث سلاجم ) و « ( ظحادلل ناويحلا ) : هيباتك نع ىملعلا قيقحتلاو
 باتك )و ٠ ( نارفغلا ةلاسر ) ئه « ةيناثلا ةزئاجلاب نارخآ ناباتك رفظ اك

 ظ . "”ىرخأ ةرم ةقباسملا هذه رركت لو . ( ظحاحلل ءالخبلا

 : قشمدب ىنرعلا ىملعلا عمجما

 راوشن اهنم . ثارعلا بتك ضعب هتلجم ىف رشنو م1914 ةنس ىشنأ
 ىرخأ بتك رشنب ماق امك. ديزي نب ديلولا ناويدو ماوعلا رحنو «ةرضاخلا

 ةبرشألاو « نينع نا ناويدو « ءالعلا نذل كلاما ةلاجر انين فعن

 سوبح نبا ناويدو « ءاوأولا ناويدو « مهجلا نب ىلع ناويدو « ةبيتق ن ال

 . ماشلا رعش قى ةديرحلا نم ءازجأ ةثالثو

 : ايروسب ىوقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازوب مدقلا ثارنلا ءايحإ ةيريدم

 ىدسألا مزاخ ىبأ نب رشب ناويد رشنب ١970 ةنس اهطاشن تأدب دقو
 ىنادلا ورمع ىبأل فحاصملا طّقن وعلا ا نس رع ا

 اهنم :٠ تاطروطخلا رشنل ةيلالا تادعاسملا مدعت ق هدوهج ترهظو

 ةنس رشنو داوع سيكروك هقيقحتب ىنع ىذلا ىتسباشلل تارايدلا باتك

 حتف ثارثلا قيقحت تاقباسم نم بابلا اذه نكل « لاقملا اذه ةباتك تقو اذه ناك (1)
 . اذه انتقو ىلإ ًارمتسم لازي الو ا١ةام ةنلس ق

 عربا افع



 هيف مث امو ثارنلا ءايحإ  ؟ 5-5
 ا تسل ا هنا اطل سا ااا إب سيو يسوي وهل يس و سبا ديس طم سس وبسس در هب مهب همصططس لسع دولا ةئء دع ك0 ا

 داوع ليئاذديم قيفحتب ىباصلا نيسحلا ىبأل ةفالملا| راد موسرو « ١ تأ

 ( قارعلا مسق ) رصقلا ةديرخو 2 1955 ةئس

 : قارعلاب ةماعلا ةفاقثلا ةيريدع.

 : اهنم رهظ ( ثارثلا بتك ةلساس ) رشنب ىضاملا ماعلا تأدب دقو

 لالج خيشلا قيقحتب ىلص وملا ىعافرلا ىرداقلل ىيسوم ا مع ى ىتنلا ردلا

 ١ كيبعم لا رابح لدمودعم عمموجو قيقحن ىدايعلا ديز نا يدع تاوندو 4 ىنحلا

 : دادغبب ىنملا ةبنتكم

 نيقرشتسملا تاقيحمن نم ةردانلا بتكلا عبط ةداعإ ى زراب دهج اهو

 نيسمخ نم رثكأ اهنم رهظ « ( تسفوألا ) ريوصتلا ةقيرطب ءامدقلا نةقحماو

 خيراتلاو ءدبلاو ء ريسخ نا تسرهفو ء ةمرلا ىذ ناويد : اهنم « اماه ًاباتك

 فحاصملاو « ىراشبلا ميسساقتلا نسحأو ٠ ىنورعبلل ةيقابلا راثالاو « ىخلبلل

 . ىناتسجسلا دواد ىبأ نال

 « ةلجاعلا هتدئاف عم  ريوصتلاب ةعابطلا بواسأ مدس هوما اذهو

 ةداعإ نول واح نم مامأ ءادأك ةبتع عصي نأ همادختسا 2 نإ هنم ىشحن

 بتكلا هذه دمجن كلذبو . ىرخأ تاطوطخم ءوض ىلع بتكلا هذه قيقحت

 قى رمألاف . قيّم ةداعإ وأ٠ ليدعت ىلإ جاتحن دق ىلا ةميدقلا اهعاضوأ ىلع

 . همادختسا نسح ىلإ لوكوم هعبضو ةمالس

 ظ مهلمع نوكي نأو : مهئاولغ نم اوفكفكي نأ - نانبل ىن انناوخأ اميس الو

 . ىراجي طيطخن ىلع ال ةيملع ةسارد ىلء ةينبم ةّقيض دودح ىف

 نم ني نيف ئذملا ةيتكم بدحاضص بج رلا كلمحيم مساق ديسلا نأ ملعأ انآو

 . ةوعدلا هذه لثمل بيجتسي

 يك
 راع شل



 ه١ تاالاقمو ثوحب

 : ةرهاقلاب ىسنرفلا ىملعلا دهعملا

 قى ةنامجلاو « بهو نءا عماج اهنم « بتكلا نم ريثك رشنب ماق

 . ىزيرمملا ططخو « لجلج نال ءابطألاو ءامكحلا تاقبطو « ةناطّرلا ةلازإ

 : قشمدب ىسنرفلا ىملعلا دهعملا

 .نب نينحل ايورلا ريبعت باتك اهنم « بتكلا ضعب رشنب كلذك ماق
 .هقفلا لوصأ ىف : كمتملاو 4 ىمدهملا ةمادق نال نيباوتلا باتكو 4 قاحإ

 .بلح خيرات نم بلحلا ةدئزو « ىلزتعم لا ىرصبلا ىلع نب دمحم نيسحلا ىبأل

 . اه ريغ رشكو « مىدعلا نال

 : تيوكلاب رشنلاو تاعورطملا ةرئاد

 اهطاشن تأدب دقو . ؛« ىبرعلا ثارتلا » اهناونع ةلساس ردصتو تردصأ

 دمحأ ىبأل نوصملا اهنم « ثارثلا عئاور نم ةعومجم تردصأف ١484 ةنس

 اهامعأ ىوقأ لعلو . ديبل ناويدو «ىجاجزلل ءاملعلا سلاجمو « ىركسعلا

 ةينف ةنحل هعجا رك ناصتحم ءاملع ةيانعب اقع ىديب زلل سو رعلا جات رشن

 . اءزج نياسمخل وحن َُى رهظيسو 6 تيوكلاب ءاينألاو داشرإلا ةرازو نم

 : فاقوألا ةرازوب ةيمالسإلا ا للعلا سلا

 اهنم 2« بتكلا نم ةفئاط رشن ىف ردا ليا

 . اهريغو

 : ملعتلاو ةيبرتلا ةرازوب ثارثلا ءايحإ ةرادإ

 رصإلا عفرو « ذقنم نب ةماسأ ناويد رشنب بيرق دهع ذنم تماق دقو
 8 ءارفلل روهشلاو ىلايللاو مايألاو 4 مداقلا ةفحمو ض: رجح نال

 :عردنا افع



 هيف مث امو ثارعلا ءايحإ  ؟ آم

 : داشرإلاو ةفاقثلا ةرازوب ثارثلا ءايحإ ةرادإ

 ةرازوب تئشنأ ىلا ةرادإلا ىلإ ةفلاسلا ةرادإلا تمض م1404 ةنس ىف
 « انيس نءال ءافشلا اهنم « بتكلا ضعب رشنب تماقو . داشرإلاو ةفافثلا
 ىف لسلملاو « ةملس نب لضفملل رخافلاو « ىضترملا فيرشلل لايخلا فيطو
 . ( انثارت ) ةلساس ىف كلذو ةبيتق نال فراعملاو « بيطلا ىبأل ةغللا بيرغ

 : رشنلاو ةمحرتلاو فيلأتلا ةرادإ

 « ةمجرتلاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصحلا ةسسؤملا ىلإ ةقباسلا ةرادإلا تمض مث

 تصصخو « رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا ةكرش ىلإ تلقتنا مث

 بيذهت اهتم « بتكلا نم ةفئاط رشنب تماقف « ثارتلا ءايحإل اهيف ةرادإ

 ىضاقلل ىنفملاو « هبتنملا رصيتو « هديس نءال مكحماو « ىرهزألل ةغللا
 راد امترشن ىلا تاعوسوملا ضعب عبيط ةداعإ ىلع تلمع امك « رابجلا دبع

 حبصو ٠ برألا ةيانو « ةرهازلا موجنلاو « ىناغألاك ًاميدق بتكلا

  ىهو 2« تاعوسوملا تكللت نم م مل ام ةلمكت ددصب نآلا ىهو ©« ىنعألا

 اهنأ اك © ةرهازلا موجنلاو ء برألا ةيابنو ىناغألا نم ةيقابلا ءازجألا

  سراهفب ةليذمو « قالوب ةعبط نع ةروصم برعلا ناسل ةخسن عبيط تداعأ
 ىملعلا قيقحتلا هصقني هنأب ًابيعم نكي نأو عفانلا دهجلا اذه نكلو « ةثيدح ةينف
 نآلا أردي هنإف « بتكلا راد ىن ةعدوملا روظنم نبا ةخسن ىلع ةعجارملاو

 نيلوثسملا ىنعي ال هنكلو « .نويوغللا نوثحابلا هب رعشي ىذلا ىناقثلا غارفلا رطخ
 نع ًامجارمو « ًايملع ًاقيقحن اققحم دعب اميف ناسللا رشن ةداعإ بوجو نم

 . فلؤملا ةخسن ىلع لقألا

 : بادآلاو نونفلل ىلعألا سلما

 تبث هيدلو : ثارتلا بتك نم ةفئاط رشن ىنبتي نأ ًادهاج لواحم
 ءالعلا ىبأ راثآ عبط ةداعإ هعنص امنو . ليلقلا الإ اهنم ذفني مل تاعورشمب

 ير
 رعرطا افع
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 فيرعتو « ( تاداجم ةسمخ ) دنزلا طقس حورش ق ةلثمتملا . ىرعملا

 ءايحإ ةنحل 14545 ةنس ذنم اهقيقحتب ماق راثالا هذهو « ءالعلا ىبأب ءامدقلا

 . دومحم محرلا دبعو « اتسلا ىطصم نم ةفلؤملا « ءالعلا ىبأ راثآ

 فارشإب « دينا دبع دماحو « ىرايبإلا مهاربإو ٠ نوراه مالسلا دبعو

 فقوو م1444 ةنس اهتمهم نم تهتنإو « نيسح هط روتكدلا ذاتسألا

 راثآ نم ليلق ريغ ءىش ىبب دق هنأ عم دحلا اذه دنع ةنحلا كلت دوهجم

 فيلأتب ءالعلا ىبأ راثآ ةل55 عباتي نأ ىلعألا سلحملا نم لومأملاو « ءالعلا ىبأ

 . ثارلا كلذ نم ىب ام قيقحن بعوتست نأ عيطتست ةباش ىرخأ ةنحل

 تراتخا ىلا ةيملعلا ةصرفلاو « ىلوألا ةنث ًاحاتم ناك ىذلا غرفتلا اهحنمتو

 ىلع اهلمع ءادأ نم نكمتلل الا رم عجارملاو تاطوطخملا نيب بتكلا راد

 . قفوألا هج ولأ

 . ريهز ناويد عبط ةداعإ سلحما اذه لجست ىلا تادوهحملا نمو

 سلحملا ئرمتسي نأ ىشخ نحنو . ىبكلا نال مانصألاو ؛ نيلذهلا ناويدو

 ىلع هدوهج رصتقتو لبق نم رشن ام عبط ديعي لظيف ةروسيملا ةقيرطلا هذه

 ء . ريسيلا نيحلا لمعلا اذه

 : ىملقلا راد

 ىملعلا طاشنتلا روص لامك سا ةرورضب ملعملا دمحم اهريدم رعش دقو

 باتك عبطب أدبف « ثارتلا قيقحن لاجم وهو « اهل لاجم ىلعأ ىث رادلل

 بتاك ةيانعب ًاقّمحم ءازجأ ةسمخ نم لوألا ءزجلا هنم رهظ ىذلا . (هيوبس)

 ىدادغبلل ( بدألا ةنازتخخ ) ةعوسوم عبط 2 عرش كلذكو . روطدلا 3

 تمهسأ دق للا راد نأ امك . ةينفلا سراهفلل ةنمضتم ًاءزج ١١ ى رهظن ىتلا

 رابخألا نويعو ىناغألاك بتكلا زاد بتك ضعب عبط ةداعإ ذبفنت ق

 ثارتلا بتك نم ةفئاط رشن ددصب ابنأ ًاضيأ تملع دقو . ىط رَملا ريسفت و

 عربا افع



 هيف مث امو ثارعلا ءايحإ - '؟ هع

 ةيروهمجلا ىف اهتأشنأ ىلا اهعورف ةكراشمب لبق نم هعبط قبسي مل ىذلا ىميلا
 2. ةنميلا

 : ةثيدحلا ةيبرعلا ةسسؤملا

 اهبحاص نمؤيو . ثارّثلا بتك ضعب رشن ىف بيرق دهع ل٠ تأدب دقو
 اهنم رشن دقو « ةيحانلا هذه ىق ماهسإلا ةرورضي ىطصم ديس ىدمح

 عضو دقو . ىركسعلل لاثمألا ةرهمجو « نيفص ةعقوو « ىجاجزلا ىلامأ

 ىلا ةةحاسلا قرولا ةمزأ الول ثارثلا بتك ضعب رشن ذيفنتل اليوط ًاجمانرب

 . نورشانلا اهتأطو تحت نكي

 : ةيروهمجلا ةفيعص

 ىملع ريغ نكي نإو ٠ رسيم بولسأ ىن ةيروهمجلا ةفيدص لواحنو
 نإو ركشي دوهجم وهو « بعشلا ةرهمج ىلإ ثارتلا بتك برقت نأ - ملس

 ىناغألا ديرجت باتك رشنت فيكف « ىملعلا قيقحتلا لوصأ رياسي ال ناك

 ركني ال كلذ عمو ! ؟ « ىناغألا باتك » ناونء هيلع عضت مث « لصاو نءال

 حيد و ٠ ىراخبلا حيد هنه رهظ ىذلا ( بعشلا باتك ) رشن ى اهلضف اه

 . ةمراص ةيمنع ةباقر ىلإ ةجاتحم اهلك تادوهحلا

 : ةبورعلا راد

 ةنس قى تأدب دقو . ©"ةيموقلا رادلا عورف نم عرف نآلا ىهو
 ىلع ًاسايق « برعلا زونك » هتمس ىبرعلا ثارتلا ءايحإل عورشم ق م4

 باتكب ةلسلسلا كلت تأدبو «٠ فراعملا رادل « برعلا رئاخذ » ةيمست

 رخآ عورشمو ٠ كرابملا نزام قيقحتب ( ىجاجزلل وحنلا للع ىف حاضيإلا )

 اهطاشن و اهلالقتسا ىلإ تداع دقف نآلا امأ )١(

 يك
 راع شل



 هه تاالاقمو.ثوحب
 1 وبس سا ل اب ف بتسمم

 راتسلا دبع قيقحتب ( نييلذملا راعشأ حرش ) هيف ترشن « رعشلا زونك ه هتمس

 . جارف

 ندتللا نيتلسلسلا نتاه ف رارمتسالا ةيموقلا رادلا عباتت نأ ىسعو

 . .نولوألا اءاصأ امهأدب

 : كتلورس ةفاقثلا راد

 نب نيسحلا راعشأ ) اهنم ىدي نيبو ٠ ةيبرعلا تاطوطخملا ةلسلس اهلا

 0 0. جارف راتسلا دبع قيقحنو عمج ( كاحضلا

 : قارعلاب رشنلاو ةمحرتلاو فيلأتلل فراعملا راد

 نم اهرشنب تق ىلا « تاطوطخملا رداون » ةركف اهتقار دق اهلأ ودبيو

 اهتمس « كلتل ةلئام ةعومجم .رشن ىف تعرشف م06 ةنس ىلإ ١861١ ةنس

 ترشنو 66ه ةنس ىلإ م1461“ ةنس اهرشن ىف تأدتبا « تاطوطحملا سئافن »

 «٠ ىوحتلا ناهدلا نال « ةغللا ىف دادضألا باتك اهنم ةلاسرو ًاباتك 4

 . نيساي ل 1 نسح دمحم خيشلا قيقحتب اهلك

 : اهرثأو بتكلا راد ىلإ دوع

 غلاب رثآ بتكلا راد تاروشنم هب ترهظ ىذلا زيمتملا عباطلل ناك دقلو

 آرصع تكردأ دقلو . ديدنلا جهنلا كلذب ءاملعلا دارفألا ضعب ءادتقا ىف

م رصم ى هيف نكي مل 8*1917 ةنس ىلإ اشاب ىكز دمحأ ةافو دعب ةليولط
 ءاملعلا ن

 عباصأ مهدعت داكت ال ةدودح.م ةعامج ) الإ قةحم باتك ىلع همسا عضي نم

 دمحأ « بيطخلا ندلا بحم : ديدحتلا هجو ىلع ةعبس مهو . ( نيديلا

 « امتدللا ىطصم ٠ ةدايز ىطصم دمحم . وراه مالسلا ىلع - كاش

 يك



 هيف مث اهو ثارملا ءايحإ  ؟ نا

 نمم اناك ةءامجلا هذه نه نارمخألاو . ىبلش ظيفحلا دبع ؛ ىراببألا مهإربإ

 رعغو ةرشابم ةسردم ىبدألا مسقللا ناكف . بتكلا رادب ىبدألا مسقلاب سرمت

 . كلذ دعب نم ىملعلا قيقحتلا سرام نم لكل ةرشابم

 ىلوألا ةعامجلا هذه تادوهجمو مسقلا اذه تادوهجم ءوض ىلعو

 اوحبصأ ىبح « موي دعب ًاموي دادزي نيققحما ءامسأ تبث اندجو « نيققحملل

 ءامسألا مهنم فرعن ٠ ىبرعلا ملاعلا ءاحنأ ىنو رصم ىف ةرثك نودعي ال نآلا

 . ًاباتك نب رشع نم ربكأ ققح نم مهنمو ؛ مطامعأ زربأ رك ذب ةنورقم ةيلاتلا

 : باتك نم رثكأ رشن نمم مهمظعمو

 : رصم ل

 . ةكراشملاب ( ىج نال « فصنملا ) ىطصم مهاربإ

 ( لضافلا ىضاقلا ناويد ) ىودب دمحأ دمحأ

 . (ناظقي ن ىح ةلاسر ) نيمأ دمحأ

 . ( ىدرب ىرغت نال « ىفاصلا لهنملا ) ىتاجن فسوي دمحأ
 5 . ( ةبيتق نال « فراعملا ) هشاكع تور

 . ( لصاو نال « بوركلا جرفم ) لايشلا نيدلا لامج

 . ( رجح نال « رصم ةاضق نع رصألا عفر ) ديحملا دبع دماح

 . ( ىرتحيلا ناويد ١ قى ريصلا لماك نسح
 . ( قرابلا ةقارس ناويد ) راصن نيسح

 دمحلل . نادوسلاو برعلا دالب ةلحرب ناهذألا ذيحشت ) وكاسع ليلخ .

 ظ . ( ىسنوتلا رمح نا

 . هريغ عم كا ريشالاب ( ديعس نبال برغملا) نسح ىكز

 . ( ىنالقابلل « نآرملا زاجعإ ) رقص دمحأ ديسلا

 :عرّدسا افع



 تاب تالاةقمو ثوحم

 . ( ىلازغلا « ةفسالفلا تفابم ) ايند ناميلس

 . (ديعس نءال « برغملا ١) فيض قوش
 ظ , ( ءالخللا ) ىرجاحلا هط

 . ( مزلي الام موزل رشن ىف ةكراشمو فارشإ) نيسح هط
 . ( ىرعملا ءالعلا ىبأأل نا رفغلا ةلاسر ) يطاشلا تنب « نمحرا دبع ةشئاع

 ظ . ةكراشملاب ( ىنج نال « بستحلا ) راجنلا محلا دبع
 . ( دريملل « بضتقملا ) ةميضع قلاخلا دبع
 . ( ىديحوتلا نايح ىبأل « ةيهلإلا تاراشإلا ) ىودب نمحرلا دبع

 00 .٠ ( ىركسلل نيلذهلا راعشأ حرش ) جارف راتسلا دبع

 .  (ىركسعلل فيرحتلاو فيحصتلا ) دمحأ زيزعلا دبع
 .(ىبرغملا ديعس نءال ) فرطلا رهازأ نم فطتقملا ) ىناوهألا زي زعلا دنع
 . ( ىلقصلا صفح ىبأل ناسالا فيقثت ) رطم زيزعلا دبع
 . ( ةملس ن لضفملل « رخافلا ) ىواحطلا ملعلا دبع
 . ( ىلاعثلل « ةرضاحم ا و ليثمتلا ) ولحلا حاتفلا دبع

 .. ( بلاط ىبأ نب ىكمل « ةنابإلا ) ىلش حاتفلا دبع
 . ةكراشملاب ( ماسي نال ةريخذلا ) طقلا رداقلا دبع

 اما نءال . فصنملا ) نيمأ هللا دبع

 . ةكراشملاب ( حارجلا نال « ةقرولا ) مازع باهولا دبع

 . ( ىبرع نبال « مكحلا صوصن ) ىيفع العلا وبأ

 .. ( ىرتششلا نسحلا ىبأ ناويد:) زاشنلا ىتاس ىلع

 . ( نوديز نا ناويد ) مظعلا دبع ىلع
 . ( نودلخ نا ةمدقم ) ىاو دحاولا دبع ىلع

 5 ( ىرصم ٠ بادآلا هز ) ىواجبلا دمحم ىلع
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 . ( ىدعجلا ةرمس نال « نميلا ءاهقف تاقبط ) ديس داؤف

 . ( ىطفقلا « ةاورلا هابنأ ) مهاربإ لضفلا وبأ دمحم

 . ( عبصألا ىبأ نبال « ريبحتلا ريرحم ) فرش ىنفح دمحم

 نامرلل نآرقلا زاجعإ ىف لئاسر ثالث ) دمحأ هللا فلخ دمحم
 . كارتشالاب ( ىناجرجلاو ىباطحلاو

 داطحلاو ىنامرلل نآرقلا زاجعإ ىف لئاسر ثالث ) مالس لولغز دمحم

 ظ . كارشالاب ( ىناجرجلاو

 .. ( ىوغللا بيطلا ىبأل « ردلا رجش ) داوجلا دبع دمحم

 ( ىسلدنألا ليذه نبال « ناسرفلا ةيلح ) نسح ىنغلا دبع دمحم
 00 ظ ني روب نيدلا ناسلل « ةطانرغ رابخأ ىف ةطاحإلا ) نانع هللا دبع دمحم

 . ( مامت“ ىبأ ناويد ) ما زع هدبع دمحم

 . ( ىج نال « صئاصخلا ) راجنلا ىلع دمحم

 . ( ىزير شلل ةسامخلا حرش ) ديمحلا دبع نيدلا ىحم دمحم
 > ا . ( سايإ ننال « روهزلا عئادب ) ىطصم دمحم

 5 ( تومي نء لهلهمل 3 ساون ىبأ تاقرس ) ةراده ىقطصم دمحم

 . ( ريثألا نءال « ةياهنلا ) ىحانطلا دومحم

 . ( مالس نءال « ءارعشلا لوحف تاقبط ) رك اش دمحم دومحم

 : ايروس ق

 . (نايح ىبأل قيدصلاو ةقادصلا ) ىناليكلا مهاربإ



 هك تاالاقمو ثتووخ

 . ( ةنيمدلا نا ناويد ) خافتلا بتار دمحأ

 . ( نذع نا ناويد ) مدرم ليلخ

 ظ ْ )0 .(سارف ىبأ ناويد ) ناهدلا ىاس
 دسأ نب نسحمل 2« بارعإلا ةلكشملا تايبألا حرش ) ىناغفألا ديعس

 ظ . ( قراقلا

 . ( ماشلا مسق : ةديرحلا ) لصيف ىركش

 .٠ (ىلوصلل « ىرتحبلا رابخأ ) رتشألا حلاص
 . ( ىمخرسلل « ريبكلا ريسلا ) دجتملا نيدلا حالص

 ظ . ( لبعد ناويد ) رتشألا م ركلا دبع

 : ( ىوغللا بيطلا ىبأل « ةجوازملاو عابتإلا ) ىخونتلا ندلا زع

 ١ط ( لبقم ن ممت ناويد ) نمسح تزع

 . ( ةنيصح ىبأ نءا ناويد ) سلط له سأ ىلوححم

 . ( ةبيتق نال ٠ ةبرشألا ) ىلع درك دمحم

 : نطسلف قا

 . ( رجح نب سوأ ناويد ) مت فسوي دمحم

 . (ديبل ناويد ) سابع تاسحإ

 : ندرآلا ىف

 . 2 مطدلا ْن سيف ثاوبد) دسألا نيدلا رصأن

 : قارعلا ىف

 . ( ىناكلمزلا نال « نايبلا زاجعإ ىذايبتلا ) بولطم دمحأ

 .( ىج نال ع ليذه اع حرش ) ىسيفلا ىجان كنيس

 :عردنا افع
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 . ةكراشملاب ( ىجرعلا ناويد ) ىئاطلا رضخ

 .٠ (رارض نب درزم ناويد ) ةيطعلا مهاربإ ليلخ

 . ( ىفترملا فيرشلا ناويد ) رافصلا ديشر

 . ةكراشملاب ( ىجرعلا ناويد ) ىديبعلا ديشر

 . ( فنحألا نن سابعلا ناويد ) ةيجرزحلا ةكتاع

 ظ . ( ىىساشلل تارايدلا ) داوع سركروك

 . ( قارعلا مسق : ةدي رخلا ) ىرثألا ةجب- دمحم

 . ( ىدابعلا ديز نن ىدع ناويد ) دبيعملا رابج دمحم

 ةلاسرو ًاباتك ١١ . ( تاطوطخما سئافن ) نيساي ل 1 نسح دمح.»

 . ( ىطوقلا نبال « بادالا عمجم صيخلت ) داوج ىطصم

 . ( ةفالحلا راد موسر ) داوع ليئاخيم

 : ةيدوعسلا ق

 . ةكراشملاب ( ىرهوجلا حاد# ) راطع روفغلا دبع دمحأ

 . ( ثارللا بتك ةفئاطل تاكاردتساو تابيقعت ) رساحلا دمح

 : نالا ف

 ظ . ( عييدلا نبال

 : ايبيل ل

 نم اه ناك امو سلبارط كلم نميف راكذتلا ) ىوازلا دمحأ نب رهاط

 ير
 رعرطا افع



 : سنوت

 . ( ىناجيتلا ةلحر ) باهولا دبع ىبسح نسح

 . (درب نب راشب ناويد ) روشاع نء رهاطلا

 : رئازجلا ىف

 . ( ىجاجزلل لمحلا ) بنش نب دمحم

 : برغملا ىف

 . ( ىثك ارملل « افرشلا كولملا رابخأ ) نونج هللا دبع

 . (نودلخ نءا خيرات نم لوألا ءزجلا ) ىسافلا لالع

 ( ًابرغو ًافرش هتلحرو نودلخ نءاب فيرعتلا ) ىجنطلا تيوات نإ دمحم

 : نادوسلا ف

 . (ةمرلا ىذل دئاصق عبرأ حرش ) بيطلا هللا دبع

 : ناريإ ف

 . ( عفقملانبالء ريغصلا دلولل « زيجولا بدألا ) ىناسا رحل ىنا رفغ دمحم

 : ناتسكابو دنحلا ف

 : ( نييدلاخلا ةسامح ) فسوي دمحم دسلا

 . (كلملا ءانيس نبا ناويد ) ىساردملا قحلا دع

 . ( ىركبلا ديبع ىنأل « ءىلاللا طمس ) ىنوكجا رلا ىنمملا زيزعلا دع

 . ( ىطوفلا نال « بادآلا عمجم صيخلت ) ىراصنألا سودقلا دبع

 هحرش عم نيدلاخل « راشب رعش نم رات#لا ) ىولعلا نيدلا ردب دمحم
 . ( ىيجتلا رهاطلا ىباأل

 عربا افع
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 . ( ىرذالبلل « فارشألا باسنأ ) هللا ديمح دمحم

 . ( ىعمصألل « نارايتخالا ) نيسح فسوي

 : ايكرن ق

 . ( ةديبع ىبأل نآرقلا زاجم ) نيكزس داؤف

 : نققرشتسملا دوهج رارمتسا

 انناوخإ عينص سمان لازن ال « ةيقرشلاو ةيبرعلا دوهدلا هذه بناج ىلإو

 مهو - مهلضافأ نم ركذنو « ىبرعلا ثارلا ةمدخ ىن نب رصاعملا نةرشتسملا
 : نو رثك

 ةفئاط ققح . ( م405١ ةنس ىنوت ) ىسنرفلا لاسنفورب . قيل .أ ١

 . ( ىريبزلا بعصمل شيرق بسن باتك ) اهعملأ نم بتكلا نع

 .( ىلقصلا ىبولنفلا ناويد ) ىلاطيإلا وناتيزتر وتريمأ - ؟

 . ( ذقنم نب هماسأل « رايدلاو لزانملا ) ىسورلا ف ودلاخخ سنأ - "

 ل ا ١ ناعيا ليلك إلا ) ىديوسلا نرجفول راكسوأ - 4

 . ( ساو ىدأ نايل لامْألا رئجاف نافع 5

 . ( بيبح نال ريا باتك ) ةيكيرمألا رتيتش نتخيل ةزليا ةسنآلا 5

 . ظحاحلل بتك رشن ى رهاظ طاشن هل ٠ ىسنرفلا تالب لراش 7

 . (ناملغلاو ىراوجلا )و ٠ ( ريودتلاو عيبرلا ) و « ( لاغبلا ) اهنم

 محلا باتك ) قيمحتب نآلا موقي : ىمنرفلا سنيوك لراش

 . ( ىتابيشلا ورمع ىبأل

 .ىلع وبري ام هل 148١ ةنس ىثوتملا . ىسورلا ىكسفوكشتارك -

 م



 نإ تالاّممو تاو

 . ةيسورلا تاغللاب دوقنمو رسفمو ججرمو فنصم نب ًارثأ نيسمخو ةئامعبرأ
 - « ( ىرونيدلل لاوطلا رابخألا ) هتاةيقحن نمو « ةيبرعلاو ةيناملألاو ةيسنرفلاو

 . ( راجلا دبع

 : ثارتلا قيقم جهنم ةماقتسا ق دقنلا رث

 لاعف رثأ تاذ تناك ثارّثلا بتك نو. ًاققحم' رهظي امل دقنلا ةعباتم نإ

  ةروتكدلا ةذاتسألا هتلذب ىذلا عرابلا دهجلاب هونأ انهو . رشنلا جهنم موقت ف

 ًايجهنم ًآدقن ثارّلا تاروشنم نم ةريبك ةفئاط دقن ىف نمحرلا دبع ةشئاع

 هسرامي ناك ىذلا ثبعلا كلذ هرثأ ىلع لحمضا ؛ ًايهيجوتو ًايعوضومو

 ىغغلادبع دمحمو « رّمص ديسلاو « رساجلا دمح : ةذتاسألا دهجمن هونأ انك
 . حاتفلا دبعو « رطم زيزعلا دبعو « جارف راتسلا دبعو « فيض ىقوشو ؛ نسح
 ره رعو دعما ناجلمحمو داوج ىطصمو ؛ ولحلا

 . ةيحانلا هذه ق ةلاعف ةكراشم اممل تناك نذللا سراف رشب روتك دلاو

 تالوج هل تناك روطسلا هذه بتاك نأ ركذأ اهقح ىسفن طمغ أ الثلو

 . موقت ىف ماهسولل اهرارمتسا نم دب ال ىلا ةيدقنلا ةكرحلا هذه ق ةليوط

 . ةيلاغلا ةنامألا هذه ىلع ظافحتل ةبجاولا ةباقرلاو « ةفرحنملا جهانملاو ءاطخألا

 7 ةريخأ ةملك

 .ثارغلا مدخن لازت ال ىلا ةبئادلا ةكرحلا كلتل دج ةزجوم ةروص هذه
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 ثارعلا اذه زونك .شبنت نأ ًانايحأ ةقرتفمو ًانيح ةعمتجم لواحتو © ىبرغلا

 . هفادصأ نم ؤلؤللا جرختستو « دلاحللا ىالسإلا ىبرعلا

 اع د ًاقح نوحفاكملا نودهاحملا هو . ثارتلا وققحم لازي الو

 اذه تسرام دقو ملعلا مامت ملعأ ىنإف . ةبصانلا ةقاشلا مهتمهم ريسيت ىلإ ةحلم

 نم ةجلاعملاو ةريخلاب اهيف تنكمت « ؟'ةيلاتتم ًاماع نيعبرأ نم رثكأ نفلا

 ' ( اهرشنو صوصنلا قيقحت ) وهو . نفلا اذه 006 باتك لوأ فيلأت

 تنع نم ىمضملا داهجلا اذه فنتكت ىلا تابوعصلا رادقم ملعأ ىنإ : لوقأ

 ةيوعص نمو « ةيمسرلا هبشو ةيمس رلا تائيملا ضعب تنعو « نب رشانلا ضعن

 ةفئاطلا هذه اهفيلاكت.قهرت ىلا اهتاروصم وأ « تاطوطخملا ىلع لوصحلا

 ريتويصتلا فروة يقل نع اهيلك ل رضا تارا مهقهرت اك « ةلسبتسملا

 بيرق تقو ىلإ هيلع ناك ام فاعضأ ةعبرأ ىلإ كلذ نامثأ ةفعاضمو ةمالفأو
 عياطملا تام زأ نم رشنلا ليبس ض رثعت ىلا ةديدشلا تابقعلا ىلإ اذه « ادج

 ظ . هتاودأو عبطلا قرو ةردنو-

 2 ىوكش ليزت ؛ اا ةلانع رمألا ىلوأ نه دجب نأب ريدج رمأ اندر

 ىه ىلا ةبورعلا ةمدخل « ًاعوط ناديملا اذه ى مهسفنأ اوذنج نذلا :مققحا

 رامعتسالا راسإ نم ررحتلا ةلواحنو « ةيبرعلا بوءشلا نيب ىمسألا طابرلا

 راكفألاب نينوتفملا ضعب لوقع ىلع ةمئاج هنم اياقب لازت ال ىدلا ىافعلا

 . ليصألا ىبرعلا راطإلا جراخن نم ةدر وتسملا

 حاصفإلاو اهطسبل الجم نوقّحْنا ءاملعلا دجم ال ىرخأ أ رومأ كانه نإو
 قاجن ةخراص تاءاسإو ءاطخأ كانه نإف ء .ئلوكسملا رابك دنع الإ اهنع

 . ءاملعلا ريذق: نون ال نذلا ككل وأ نم ةداسلا ءال ره اف ضرعتي : .قوذلا

 راد ) اهنمو . رشنلا رود تايردك ىف رشنلا قوقحل اماظ آامضه كانه نإو
0 

 ٠ نرق ثصن نم رثك أ هللا دمحب نآلا ىه (1)



 56 تاالاقمو ثتاوحنأ

 ةلكشم ًاضيأ كانهو . ( رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةرادإ ) « ( فراعملا

 . نوفل ؤملاو نوققحا اهلح ىف : لمأب ىلا بئارضلا

 ةيفاقثلا ةيحانلا هذه روصي ىذلا ىخغعراتلا ثحبلا اذه فلها ذإ فاو

 انأو « ( نب زح ناميلس روتك دلا ) ةفاققثلا ريزو ليلجلا ذاتسألا ىلإ ةريطخلا

 رمآلا اذه ىلوي نأ وجرأ  ةيفاقثلا انرومأب مامتهالا نم رشكلا هنع ملعأ

 دمت نأ ةمراعلا ةقالطنالا كلتل حيني عيرس نوع نم هب ريدج وه ام ريطحلا

 نمم انربغ داك دقف « ريدقتلاو زازعإلاب ًافوفحم « ًارسيم ًاللذم اهارجم

 هانيني ًادجم انم عزتني نأو « قومرملا اذه انناكم لتحم نأ رمألا اذه نسح ال

 .. ليوطلا داهجلاو 4 قداصلا حافكلاب



 ظ5
 +15 رصاعلل انتفل ف هرثاو ىنرعلا ثارنلا ءايحاا

 تارثؤل نيح ذنم تعضخ ينك اهورقن ىلا ةرضافملا ةغللا هذه
 .ةحدافلا ةوبكلا دعب اهراثع نم اهتلاقأو ام تضبن 2 ةفلتخم لماوعو 2 ىبش

 تالالواحملاو « ةمراعلا تاوزغلاو « ةيسايسلا تارارلا نال ناو كحول

 ىلا بتكلا اهيف تفلأو « ىحصفلا لخم ةيماعلا لالحإ تدارأ ىلا ةضرغملا

 ل ضاببا ةجهللا دعاوق باتك اهنمو « اهدعاوق ةيماعلل تعضو

 5نانتاقل03 موتش ىناملآلا هليمز فلأ اك « 188٠١ ةنس ىناملألا 5م168
 قرشتسملا عضوو . م1894 ةنس سنوت ىف ةلمعتسملا ةيبرعلا ةجهللا دعاوق

 ماه ىف ةيماعلا ةيبرعلا دعاوق باتك 5161628 : : ”جنل ريس ىزيلجنإلا

 101117613 رفي ردى زيلجنإلا هليمز فلأو (م19054 ةنس ندنل ف هرشنو ةحفص

 معزأ تسلو 0 ةنس هرشنو نيطسلفو ايروس ىف ةيماعلا ةيبرعلا دعاوق

 يضلل ةذللا دا ول عينت هلو اح ؛ بتكلا هذه اوعضو دق ءاملعلا ءالؤه نأ

 باوبأ نم باب وه : باذعلا هلبق نم هنطابو ةمحرلا هرهاظ باب هنكلو
 رطأ ىب اهعضتو رهاوظلا هذه نئقت نأ لواحت ىنلا ةماعلا ةيوغللا تاساردلا

 : ةيماعلا راصنأ نيب كلذ ىف ندعم جاور بتكلا هذط ردق ناك ول نكل . ةنيعم

 هل داش ةةفاظلاو 5007 ةبكشلا تناكل « ةقيضلا ةيبصعلا ةينطولا باحصأو

 ءاشلاو رصم ى ةيبرعلا هب تينم ام لثمب بصت مل ةغل نأ نظلا غلبمو
 اهيلع ةبيرغلا رصانعلا لفطت نم « داضلاب ةقطانلا دالبلا رثاسو قارعلاو

 ىسنرفلاو ىلاطيإلا ىلإ ىنانويلاو «٠ ىرصملا ىلإ ىك ربلا ظفللا دجنف
 ةيبرعلا تاجهللا ضعب ىلإ ىينيفلاو ىنابسألاو ىسرافلاو « ىزيلجتإلاو

 حصألاب وأ « ىرامعتسالا وزغلا ةرطيس نم رمألا غلب دق لب . ةعيضولا

 « ةيبرعلا اندالب ضعب ىف ًامريم ءاضق ماعلا ملعتلا ةغل ىلع ىضقب نأ « ىيرختلا

 . م1918 ةنس ؛» ةرودلا رمت ثم نم ةنماثلا ةسلجلا ىف ثحبلا اذه ىلأ (*)



 0 ةرصاعملا انتغل ىف هرثأو ىبرعلا ثارتلا ءايحإ م

 كلذ ىَلو نأ الول « ىزيلجنإلا وأ « ىسنرفلا وأ « ىكرلا نوللاب اهغيصيو

 ليالا اذه وحمو « مهتيرحو مهتمارك برعلا درتساو « ةعجر ريغل دهعلا

 ءانمألا لضفب ًالماك ًاعاشقنا عشقني نأ لمأت شبغلا نم ًائيش الإ سمادلا

 . ءايفوألا

 لئاسو كانه نكت مل ذإ .٠ ىضم اميف ًالحفت.سم ةمجعلا ءاد ناك دقلو

 ناكم لك ى ليقثلا هلظ رشنيو ريطتسي نأ نم دب هل نكت لف « هتهواقمل ةيدج

 « بناج نيلو حماستو مرك نم هيلع ىبرعلا عبط ام كلذ ىلإ فضأو . هب لحي

 مالظلا ىف ىبأ مث « ةميركلا ةحاسلا كلت ىب هتغل لامحأب ىلأف هفيض هيف عمطأ

 . اهنع لحري نأ

 وزغلا اذه ةمواةم ىف اهعيمج تنواعت ٠ ةرهاق لئاسو ترهظ دقف مويلا امأ

 لواخت « اندالب عوبر ىف ةرشتنالا تاعماخلاو ةماعلا سرادملا ىف ةلثمتم ىوغللا

 ةرورض ال ىذلا ليخدلا باشو' نم اهيقنتو ىحصفلا عدت نأ دهجلا اهنكمأ ام

 كالذ ف اهم واعت « دنع ءانغتسالاو هحارطا نكح ىذلا ,.يدجألاو . هدوحو قى

 . ةيد رعلا مصاوعلا ىف

 ع ةيبرعلاب نمملكتملا ىلع ا,:اطلسو اذاجم تالغاو فحصلل ناكو

 . ام دح ىلإ ةحلاصلا امودقو بئادلا اهطاشنب ىحصفلا وحن مههيجوتو

 ىوتسملا عفر ىث نواعت ةيوغل دوقنو تاسارد ىرخألاو ةنيفلا نمب اهيف رهظتو

 006 : هيف عامه او لااا
 5 ةئيعم لا اهد ودح قىدعقر ع م فِإ ىبواسالاو ىوغللا

 لئاسوو تامل را ةرفوو . ىفلاو ىبدألا جاتنإلا تتاكتي اذه تناج ىلإو

 . ةرصاعملا ةغللا ةيذغت ىف . ًاضيأ ةيسايسلاو ةيملعلا سلاغلاو « مالعإلا

 .: ةاقتملا يبلاشألاو اناعلالا“ روض: نع كيذةابو رثكلاب اهدادمإو
 ما»##

 ىلإ هبارضأو ىت رمجلا ةغل نم عيرسلا لوحتلا اذه نأ كاذ م. دحت اننكلو

 يك
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 هيف ريكألا لضفلا عجري امنإ « داقعلاو نيسح هطو ىعفارلاو ىطولفنملا ةغل
 ىبيرعلا ثارتلا ءايحإ ةكرح نع تمجب ىلا ىربكلا ةّريهلاو ةيتاعلا ةجئرملا ىلإ
 ] .. ليصألا هنايب نويع رشنو

 ةمجرالا ةكرح طاشن رثإ « ةجاحلا ةديلو تءاج هذه ءايحإلا ةكرحو
 ةمهم تناكف . ةيبروألا دالبلا نم نيثوعبملا ةدوع دعب ىلع دمحم اهأدب ىلا
 زعب ىلا تاطوطخلا ىلع ةدمتعم ة رفق بتكلا قوسو ةقشملا ةياغ ةقاش ةمجرتلا
 .. عساو قاطن ىلع اهلامعتسا بعصيو « اهيلإ لوصولا

 بدألاو ةغللا تاهمأ نم ريشك رشنب قالو ةيرعمألا ةعبطملا تماقو
 . طيخملا سوماقلاو ىرهردلا عاشو رق تهلك ثيدحلاو خيراتلاو

 تاماقملا حرشو « ىزيرتلل ةسامحلا حرشو ؛ بدألا ةنازخو « ىناغألاو

 1717 ةنس ىراخبلاو « 114٠ ةنس ملم حيدتز ؛ ىلاقللا ىلامأو ؛ ىشيرشلا
 ىه ىلا ةغللا بتك اميس الو . لاعفلا اهرث ؛أو اهردق اهل ةليصأ بتك ىهو
 ىضوف اهديري نمل ىدصتملا سراهلاو . ىوغللا ءاتفتسالا ىف لوألا عجرملا

 ظ مكر
 رشنب ةعبطملا هذه ركبت مل ول عاضوألا نم ثدحم ناك اذام ىردأ تسلو

 ىلا ةيبرعلا ةفاقثلا هجو ريغتل نذإ ! ؟ نيحلا كلذ ىف اهتعاذإو بتكلا كلت
 ىاقثلا سدلا ءازإو « ةيلاوتملا ىئاقتثلا رامعتسالا تامطل ءازإق ةزتهم لازت

 . بذاكلا هقيرب نم بيرم راود ىف ةيبرعلا انتم ءانبأ نه ةفئاط لازي ال ىذلا

 . ةيقرشلاو ةيب يو و او لا

 "اري سلا يت وري اراك 3 « دليلا

 ثارتلا نويع نم ةنيمث ًانويع نورشني ناقرشتسملا ءالؤه انيفلأ دقو
 ةيملع ةنامأ ىف ؛ نيئسلا تارشعب ىبرعلا قرشلا ىف انه رهظت نأ لبق ىبرعلا

 مك
 :عرسسا اع
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 اذهو « ةينفلا سراهفلاب ةصاخ ةيانعب ةنورقم « انفالسأ نم اهوسبتقا ةقيقد

 آايسرهف ًابيترت لانت اندنع لاجرلا بتكف . ًاضيأ انفالسأ روهمج نأش ناك

 ا .ةيكذلا تالاحإلاب ًانورقم أ زاتمم

 ظ . نولوألا انوابآ اهف رع « ةقابس ةيب رع

 نم مهانفرع ام ملعتنو فرعنل مهيلإ نحن اندع مث ءىش لك انم اوفرع
 ىلإ كدر اداب ملها# يناعواوب ركني ال لضفلاو . لبق

 نلف نيقرشتسملا ءالؤه غباون نم اياعلا ةمقلاب 0 نأ تيحأ اذإو

 1"ءعلنصقسلا 7هاعصع]0 (ةنسو )١ ىناملألا دلفنتس و : نملك لافغإ عرطتسأ

 اهنم ريبكو ريغص نيب باتك ىتئام وحن ققحو فلأ ىذلا 1844-4

 007 طخم ًابوتكم هرشن ىنلا مجعتسا ام مجعم و ماشه نبا ةريس باتتك
 167832 «( ةنس ا/ه ) ىدنلوملا نافيبو ( فارجوتيل ) رجحلا ةعيطمب

 ةركتبملا سراهفلاب ةليذم قدزرفلاو ريرج ضئاقن رشان 1984 - 69
 مجاعملا ىف ركذت ملا ىلا ظافلألل هتسرهفو هريسفت اهنمو « تاقيلعتلاو
 ظ . ريدقتلاب هل رك ذيامم وهو . ةلوادتملا

 :(©طقت1عم آنؤتقلل ( ةنس 76 ) ىزيلجنإلا ليال سلراشت كلذكو
 ةيرعش ةمجرت عم ىرابنألا نبال تايلضفملا حرش ققحم 1970-6
 ىناعملاو بي.لاسألا هذه مظني نأ عاطتسا هنأ بجع نمو . ةيزيلجنإلا ةغللاب اه

 . بيشق ىزيلجنإ ىرعش بوث ى ةيلهاجلا

 رياج فلدور دعقملا' ىناملألا قرشتسملا لضف لفغن نأ عيطتسن الو
 نيشعألا ناويد قّقحم 1١97394 18512110018 3637© ( ةنس 58 ))

 - ٠.  ريصب ىبأ رعش ىف ردنملا حبصلا » : هامسأ ىذلا ( ارعاش ؟7)

 تالباقم مم ًاعج رم 059 نم راعشألا هذه جيرخت ىف ةقئافلا هتيانع ريت

 . ةملك ةملكو نيب اتيب صوصنلا ةيا ورث ةلماك

 1.0 عن و يرن سبب سس يسب بسط سم



 تاساردو ثاوحب ْ اب/

 - ١9817٠ ىزود ذيملت 77. 772181 : ىزيلجتإلا تيار مبلو ىلوثيو

 ةثالث ءازجأ ىف « ناقتإو قذح ىف ةرم لوأل درملا لماك رشن ىلوتي 4

 . نيثالثلاو ةعبارلا نس ىف وهو « ءافولا مامت ةيفاو سراهفو شاوح عم
 . نرق عبر وحنب ةيرصملا ةعبطلا رهظت نأ لبق كلذو

 ىسنرف قرشتسم هيوبرس باتك ءايحإ ىلع موقي نأ بيجاعألا ةبوجعأو
 . 1914 1851 2817/18 185 غرتبن رد غيوتر هوه باش

 . ةنس نب رشعب قال وب ةعبط رهظت نأ لبق ىأ ١881 ةنس ىف باتكلا رشن دقو

 0181876 لوطن نأي فاتسوج ىناملألا قرشتسملا وه رخآ ىرقبع ىلوتي مث

 تافاضإ عم ةيناملآلا ةغللا ىلإ الماك باتكلا صن ةمجرت . ماكل 141 لا/
 ةنازحخ نمو ىرمتنشلاو هقاريسلا حورش نم 'ةسبتقم ةيد رعلاد تاقيلعت و

 ظ . اهريغو بدألا

 هلل ٠ ةنس ىلإ 1886 ةلس نم نانا يح ىق ةمجرلا كلتترهظو

 دحأل ىناملألا صنلا تلوانف ةمجرلا هذه ةد ريتخأ نأ تلواح دقلو .

 صنلا انأ تلوانتو . ةعماجلاب ذاتسأ نآلا وهو « ةيناملآلا نونفتي نش ىذيءالت
 ىنيع مامأ دجأف « "ىلع هورقيو ىناملألا صنلا مجرتي ىذيملت ناكف : ىبرعلا
 هارأ ام وه أرقي امنأكو ًامامت ةيناملألا ةمجرتلا قباطي ام ىبرعلا صنلا ف

 ًالباقم شيعي ننال لصفملا حرش جرخأ ىذلا وه اذه ناي فاتسوجو
 رهظت نأ لبق كلذو 1847 ةنس ىف ةناتسالاو در وفك او جزبيا تاطوطخمب
 هذه . نرق فصن ىأ ةنس 00 وحنب ىشمدلا ريم دمحمل ةيرصملا ةعبطلا
 زازعإلاو ءافولا نم ةزي رعلا انتغل ير وو وا وص

 00 نعم هل 00 نأ بج ام 5 ةقداصلا ةمدحلا ن : نوصلاو

 . حابتسي نأ رهدلا ىلع زع يا 0

 كر
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 اهنهويل  ًاموب ةرخص حطانك

 لعولا هنرق ىهوأو اهرضي ملف

 « متعطتسا ام اولواح : مارهألا مده نولواحم نذلا ءالؤه ةحامسب اهوقأ

 نيتملا اهمانب ى ةيلاتتملا ةيلاوتملا مكلو اعم اولمعأو « دهجلا مكعسو ام اودهتجاو

 . اولاخ مث اولي نمم ةرخاس ةخماش مارهألا ىه مارهألا لظتسف .. خماشلا

 ىلا ثوحبلا كلتو ةايحملا بتكلا هذه رادقم غلب دق هنإ : لوقأف دوعأو |

 نل ًايلج كلذ رهظيو . ثحنو باتك 6٠٠١ ىلع ىبرسي ام اهوح تريدأ
 ىلإ اندع اذإو . ىيقعلا بيجن لضافلا ملاعلل « نوقرشتسملا » باتك عبتت

 ظ ءاطغلا فشك ىف ةيم" رلا دوهحجلا دعاست ةيبعش ًادوهج اندجو ىنرعلا بناجلا

 | اهمه لعجن « كانهو انه موقت ةيملع تائيه اندجوو . فالسألا 12 نع

 هوانا ييعوعجلا لإ واقوى عسوأ ىلع ثارّبلا رشن اهدكوو

 ةنس رصمب ماكحألا سلجم ءاضعأ دحأ اشاب فراع دمحم اهسسأ ىلا

 : مهس فلأ نيثالث نم ةنوكمو « اهيف ًامهاسم ةيعمجلا هذه تناكو . 4

 - ناديز ىجروج ركذ اك تاهينج ةسمخ ال - أشرق نوثالث مهسلا ةميقو
 مهريغو نيفقثملا نم ةعيرس ةباجتساو أ ريبك الابقإ ةيعمجلا هذه تيقل دقو

 نم بلطي امم لقأ نمثب بتكلا ىلع اولصحم نأ ىن ةزيم اهئاضعأل ناكو

 بدألاو خيراتلاو ةغللا ق ةميقلا بتكلا نم ةفئاط ةيعمدسا ترشن دقو مر

 مولع ىف باتك وهو « ىولبال ءاب فلأ باتكو ١ ىديبزلل سورعلا جات اهنم
 ريزغ ساتك وهو . هب فقثتي « هدلول آعج رم ن وكيل هفل ؤم هعنص ةيبرعلا

 : هتمدقم قى لوقي ةدئافلا

 فاض 2 اهتسنف ىلا, ةنناتك اذِه اديدتلا !تتفكست 4

 انيهحل نا اةدحمشذإ ” ييراسسماا ن2 حا ع

 ىهولا حتفلاو . رشألا نال « ةباحصلا ةف رعم ىف ةباغلا دسأ باتك اهنمو
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 حرش وه ذإ « خيراتلا بتك بجعأ نم وهو ٠ ىتتعلا رصن ىنأ خيرات لع
 نب دومحم ةلودلا نيمي عئاقو هيف درسيل ىبتعاا رصن وبأ هفلأ ىغن ىعرات باتكل
 نمي ىلإ ةبسن ىبيميلا هامسو . ىبف ىبدأ بولسأب ( 411070 ) نيكتكبس

 اذه مهرهشأو مهزربأ ناك نو ريثك حارش هيلع عباتت دقو . اذه ةلودلا

 ىمس ىذلا 2« -1١١5( 284 ) ىنيينملا ىلع نب دمحأ وهو . فلؤملا

 . ىهولا حتفلاب هحرش

 ىأ « هنافو دعب ترج ىلا ثداوحلاب اليذم ىدرولا نا خيرات اهنمو
 تبسش هرخآ ىاابتك دقو . ١7/85 ةنس ىهو هعبط ةنس ىلإ 017١ ةنس نم
 رهو انه ناديز ىجروج مهو دقو . . اهمهسأ ددعو ةيعمجلا هذه ءاضعأ ءامسأب
 حتفلا ليذ ىف ةروكذم ءاضعألا ءالؤه ءامسأ نأ هباتك ى ركذ نيح رخآ
 لا ناك هل اذ كو . ىدرولا نبا خيرات ىف ةروكذم امنأ قحلاو ؛ ىبهولا
 . ماهوأ نم - هل

 عبط ةكرش : 557 7 ىلا تايعمجلا نمو
 ةنس ىأ ةنس نيثالثب فراعملا ةيعمج سيسأت دعب ترهظ دقو ةيبرعلا بتكلا

 زجوملا : اهنم خيراتلاو هقفلا بتك نم ةحلاص ةفئاط تعبط دقو . 5
 « ةطان رغ رابخأ ىف ةطاحإلاو ٠ ىرذالبل نادلبلا حوتفو ٠ ىعفاشلا هقف ف
 . . قوجلس لآ ةلود خيراتو

 ' خيشلا اهئاضعأ نم ناكو ؛ ١9٠07 ةنس هديس نبال صصخملا باتك رشنل
 3 ىراخيلا كمحمو ؛« تو رت قلاحلا كعو ٠ مداع نسحو . هدذيع لكيحم

 دومحم ىنغلا دبع خيشلا ةنواعمب ىطيقنشلا مامإلا ىلإ باتكلا حيحصت اولكوو
 ةب رممألا ةعبطملاب حيحصتلا سيئر لوقي هعبط مان د فو د ءاملع لجسأ

 نكي مل ول ٠ باتكلا لع نمو ٠ بابرآلا بروف » : دومحم نب هط وهو
 حجرتو ؛ هوج ولا هب ضيبتو ءنزي املك هيف ناكل «ساتكلا اذه الإ هديس نال

 :عرّدسا افع



 را ةرصاعملا انتغل ق د 1 هس ع ل

 نوكت نأ لبق ةيموق ةركف هيف طاشنلاو ثارثلا ءايحإ ةركف تناك دقلو

 نأ داك هطغضو ىكروتلا ذوفتلاو ةيبروألا ةفاقثلا نايغط نإف « ةيملع ةركف
 نون سفنتم ىلإ اوجرخم نأ اودارأف « مهدالب ىف برعلا قّدخمب ذخأب
 ءابرغلا هيف اوفلأ ىذلا تقولا ىف . مهفالسأ نارك نم دمتسملا مهلايكب هيف

 ريثك ممهاو ... اوقلطناف ةيبرعلا ةفاقثلا زونك نوشبنيو نوقباستينءيبر وألا نم

 دجنف . ءايحإلا كلذ ىف ماهسإلاب مهوامسأ تعمل نيذلا ءابدألاو باتكلا نم

 .فرشيو « ةيبرعلا مولعلا ءايحإ ةيعمج « ىمست ةيعمج سأ ري هدبعدمحم مامإلا
 رشن ىلع فرشي اك ٠ ىناجرجلا رهاقلا دبعل « زاجعإلا لئالد » ءايحإ ىلع

 خيشلا فورعملا ىيدلا بتاكلا هذيملت عم ًاضيأ ىناجرحلل « ةغالبلا رارسأ ١

 فيرشلا رهزألا ىف نييباتكلا سيردتب مامإلا خيشلا موقيو . اضر ديشر دمحم

 هسورد مم" نم ضعب لوقيل ىح « ةفورعملا هتعاربب ًاضيأ ءاملعلاو ةبلطلل

 ىف انفشتكا انإ » : ةغالبلا رارسأ نم لوألا سردلل هروضح دعب ةذتاسألا نم

 ظ . « نايبلا مع ىبعم ةليللا هذه

 ١/8/6 ةنس وه ركبم تقو ىق نييعوسيلا ءاباللةيكيل وثاكلا ةعبطملاب حرشلا اذه

 ىق ءالعلا ىبأل « نارفغلا ةلاسر ١ رشني. ىجزايلا مهاربإ خيشلا ىرنو

 . م1591 هلس

 موزل حرش ىف عرشيو « هرعشو ءالعلا ىبأ بدأ ةعاذإب نيسح هط مهو

 عم مهسيف ٠ ةماعب ءالعلا , ىبأ راثآ ءايحإ ىف ريبك دهجل موقبو ؛ مزلي ال ام

 ةقلعتملا راثالا نم تادلجم تس جارت 2 اهدا رفأ دحأ تنكو ءالعلا نأ ةنحل

 ىبدألا هنايكب



 تاساردو تاوخ ْ اي ع

 .«؛دمحم ةايج ) ى لكيم سسح دمحمو 6 هتأي رميع فى داقعلا لاثمأ دجنو

 .ممالاقمو مبموحم قف ثاريلا صوصن نوجلاعي ' ىحولا لزنم ى» هباتك ىو

 ىلع ًاروصقم ثارآلا ءايحإ سيل نأ : ًامزاج ًاداقتعا دقتعأل ىنإو
 هصوصن ةعاذإ كلذ عم لمشي هنكلو « اهقيقحتو هبتك رشنب ةيديلقتلا هتعاشإ
 ذخاي رشن اذهف تاساردلاو تاقيلعتلاو ثوحبا نوضغ قى اهمادختساو

 رونلا ىري اهثالك « ًاضيأ ةماعلا ةفصلا هلانت رشن كاذ نأ اك ةماعلا ةفصلا

 ريوطت ىف رهاظ رثآ ثارتلا بتك ىلع لوصم+لا ريسيتل ناك داقل . رونلا هاريو
 باّتتكلا ةغل روطت ىئو.« ةكيكرلا ةعنصلاو عجسلا عقانم ىف ةدكارلا بيلاسألا
 ىلا ةاقتنملا تاملكلابو :فويزلل اهعفد ةوقو ةزاتمملابيلاسألا حاحلإب كلذو
 بتكو فيرشلا فحصملا رشن عاستال ناك ا . ثارلا بتك اه لتمت

 لضف .اهثيدحو اهميدق ءاه ريبكو اه ريغص ةيب رعلا ةغللا مجاعم و ىوبنلا ثيدحلا

 وأ بيطخ نم * ةماعب ءابدألا بيئاسأ ىلع بابشلاو ةوقلا غابسإ ى ريبك
 دودح ىطخم لجر بيرقلا دهعلا ءابطخ نم ناكو .رثان وأ رعاش وأ بتاك

 ةحاصفلا همهلتس بتكملاقو تيبلا ف هفياح فحصملا ناكف . ىهذملا ديلقتلا

 تعمسو . . . ديبع مركم ملو هوفلا بيطحلا وه . لوقلا ىلع رادتقالاو

 دلاخلا معزلا نأ ىريزجلا مهاربإ ذاتسألا موحرملا وهو ٠ ىبراقأ دحأ نم

 : لوقأو . دراوملا برقأ مجعم هريرس بناج ىلإ عضي ناك لولغز دعس

 ىبأو عفقملا ناو ظحاحلا لاثمأ مالقألا باعصأ برعلا باتتك راثآ رشن نإ

 : هبر دبع ناو ىناذمهملاو ىريرحلاو ىرطلا ريرج ناو ىناهبصألا جرفلا

 ريرجو ٠ تباث ن ناسح ناويد لاثمأ ةليصألا ةيبرعلا نس واودلا رشن اذكو

 ىنتملاو . ىرتحبلاو . مامت ,ٍبأو . ىناه نن نسحلاو . لطخألاو قدزرفلاو

 . نيسلدنألا نوديز ناو ةجافخ ناو . ءىناه نياو ٠ ىضولا فيرشلاو

 هبولسأ موقي نأ دارأ نمل ًاميظع اخر ناك برغلاو قرشلا ءارعش نم مهربغو

 . ةليصألا ةيبرعلا ةنابإلا وذح وذحن و ىراتكلا

 يك
 رع رش



 ا. ةرصاعملا انتغل ىف هرثأو ىبرعلا ثأرتلا ءايحإ ع

 نيسح هطو تايزلاو ىعفارلاو ىطولفنملا تاباتك ى ًايلج اذه حملنو

 بولسأب نيسح هط رثأت ودبي اك « ظحاجلا بدأب أ رهاظ أ رثآت اورثأت نذلا

 . « ةريسلا شماه ىلع » هباتك ىف « ماشه نا

 مهلبق نم رثأب ءالصألا انئارعشو انباتك ةرهمج رثأت ىف ثحبن انبهذ ولو
 مهتايقتسمو مهدراوم نه لوألا لصألا نّيعن نأ ةرصبملا ةساردلا دعب انءطتسال
  ىنعأ انأو . ءارعش ةدع وأ ميدق رعاش ىو ؛ بتك ةدع وأ دق بتاك ىف

 ةميدقلا تافاقثلا جيزم ىلإ ىركفلا رثآتلا عدأو ع« ىوغللا رثأتلا اه

 . نورذي امو نوذخأي ام رادقمب كلذ ىف مهنيزاوم فلتخت ذإ .. ةرصاعملاو

 ثارت ىف هسملن « ةطاسولاب ثارلا رشأت ةوقل ىح لثم نآلا انمامأو

 . رعاشلاو نيلودجامو ةليضفلاو تارعلاو تاراظنلا نه « هسفن ىطولفنملا

 لجرلا اذه بتك نم رثكأ وأ باتك نم ولخم لضف ووذ هلهأ ًاتيب دجت داكن الف
 . هنم دفي وأ هل أرقي ل خويشلا نحتو انم ًادحأ نأ نظأ الو . لاعفلا رثأتلا تاذ

 قيرط نع ثا رعلا نم ةراصع انيلإ ىدأ دق ىطولفنملا نأ دحن اذكهو

 . كيلاود اذكهو انئانبأ ىلإ نحن هيدؤن اك . هملق

 ًاحدر تلظ ىلا نودلخ نءا ةمدقم قف لثمتي ثارتلا ريثأتل رخخآ لثمو
 اهظافلأ ققحنو 3 ةقفد ةسأ رد سردتو مولعلا راد ىف لثت نامزلا نم ًاليوط

 دعب نم نوقلطني نبسرادلل اًيرو ًادروم كلذب تناكف « اهيناعمو اهبيلاسأو
 عفر ىف اهلضف ةمدقملا كلتل ناكو : اهبيلاسأو اهظافلأب بالطلا ةيذغتل كلذ

 . ًاقح رششك « ثا رلا بتك نم ةلاعفلا ةلثمألا هذه ريغو

 ةيب رعلا ةمآلاو 1 ءايحإلاو رشنلا رايتل عفدلا نم كديزم ىلإ وعدأل ىلإو



 تاالاقمو ثوحب 0 ازلك

 . همعدتو ثارتلا اذه رشن نضتحت « ددعلا ةرثثك ةريبك تائيبم رخزت نآلا

 عوبر ى ًادرطم اديازت امءاضعأ ددع دادزي ىملعلا قيقحتلا ةرسأ نأ انك

 اناقوو « ةغللا ةنامأ لمحل ًاعيمج هللا انقفو ... ةيبرعلا ريغو ةيبرعلا ةرومعملا

 . اهروذجو اهوصأل ركذتلاو « اهعورفب ثبعلاو « اهم قوقعلا رش

 . « نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحت انإ »
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 ظ : ثارللا

 ىف سيلف « اهريغصو اهربك ةغللا مجاعم ىف ةنيعم ةدام ثارذلل دج ال
 : داوم ثالث الإ ءاثلاب ةموتّغاو ءاتلاب ةءودبملا داوملا نم ةيب رعلا ةغللا

 : مركلا نآرقلا ىف ءاج ام اهيف درو امو « ( ثفت ) ةدام ىلوألا- ١
 هلعفي ام وهو « نردلاو رعشلا باهذإ : ثفتلا ءاضقو . « مهئفت اوضقيل مث ١
 . رافظألا ملقتو رعشلا صقك ٠ لحآ اذإ مرحما

 نم برض وهو ء ليعف نزوب ثيلتلا اهيفو . ( ثلت ) ةدام ةيناثلا-؟
 ٠ . خابسلا ليجب

 ةف عض ةغل وهو ء ثوتلا اهيف درو دقو ( ثوت ) ةدا» ةثلاثلا *»' 

 . نييوغللا ضه: ركذ امك توتلا ف

 2 ؟ (ثارتلا ) ةملك تءاج نيأ نم نذإ

 رخأتملا لوصح لوح اهيناعم رودت ىلا ( ثرو) ةدام نم ةذوخأم اهنإ

 صوم وأ « بيرق وأ « دلاو نم « هقبس نمم ىونعم وأ ىدام بيصن ىلع
 ْ . « دواد ناميلس ثروو» : زيزعلا باتكلا ىفو . كلذ وحن وأ

 هءات نأو « هتثرول لجرلا هفلخم ام ثارثلا نأ ىلع نويوغللا عمجأو

 : اهنم ىرخأ تاملك ىف رئاظن هلو . ثارؤولا ىأ ء واولا اهلصأ

 يدا أ مانجا اهاضمأ < فاكتلا

 . ( ةمّتخولا ) ماعطلا لقث نع ةئشانلا ةمزألا :٠ ةمختلا : اهئمو

 . م1918 حي راتي مو ددعلا « فراعملا رادل كباتك ةلسلس ىف رشن («)
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 ادح زواحن عدو الإ كاع ميش بلل : ايكفأو

 . ( ةمّهولا ) اهلصأو ء دودحلا نم

 . ليكو ىلغ دامتعالا ىأ . (نالكؤرلا) اهلصأ نالثكشلا كلذكو

 " ةرااوملا نم ( ىرتو ) اهلصأ ٠ كارت

 ْ 55 اهلصأ . ىلا . ًاضيأ رئاظنلا هذه نمو

 نم دلجأ اهل « ءات تاملكلا هذه ةردصتملا واولا بلق رودي اذكهو

 : ةملكلا خيرات

 فيل رس ارا دعم ىلا صوصتلا مدقأ نم لعل

 اب اوس باس يي عسا

 هكرت ام عيمج نومي ناكو . موقلا ةزوح ىمحو لتاقي نم الإ ثارملا

 . هقافنإ ىف نوفرسيو مارح وأ لالح نم تيما

 ىئالسإ رعاش وهو بشان نب كلعس لورق مدقلا رعشلا ق ددرو امثو

 : موق أمد باصآ هنأل « هراد مده دق ةدرب ىنأ نب لالب ناك

 ابمإف ىراد ردغلاب اومدب- نإف

 0 اهنع دورت يسال مكر ةملك 0

 يسوي يس



 ن7 تاالاةمو ثوح

 : رصاعملا ىععملا

 5 ف لثمتملا 3 ىركفلا ثارعلا وه هل اندصق ىذلا اذه نك انيدعت نئذلاو

 تيت 0 ةلماك خيراتلا اهظفح دا وول 0 راق

 فلؤم هفلخ ام لكف «٠ ناك ثارت ىأ خيراتل ةنيعم دودح كانه تسيلو
 ًاثارث دعي - ترصق وأ ةايحلا كلت تلاط  هتايح دعب ىركف جاتنإ نم

 . ًايركف.:
 نب ىسيع ثيدحو . ظفاحو . قوشو : ىدورابلا رعش حبصأ دقلو

 ةيغراتلا هتمرح هل ًاثارت ٠ « داقعلاو . ىنزالاو ىطولفنملا راثآو . ماشه

 ظ ىرثألا هرادقم هلو

 : ثارتلاب نامإلا

 فاطملا هب دعب املك هيلإ نحب ناسنإلا مسجل نواآلا كيلا وه طولا نأ اك

 لاملا لبد ةناهتسالاو 3 هتردمتو هبحن هسفن ةرأ رق ف رععشب و َ هللا دالب ىف

 هر يجعل اوال وزار[ ذأ هل ند هيلع ظافحلا ليبس ق سفنلاو

 ثارتلا دعي كلذك 4 شيعلا تارورض ةضرا نو هنمد تدعابو 3 تاي رغم ا

 4 هنطوو ءرم لا ند كاكفتا هع 5 هسفئئلو ه ريكفتل لوألا لاهم ا وه ىركفلا

 . سفنلا نادقفو عايضلا فا رطأ هبذاجتت أرما هنم قلخن ب هئارتو ءرملا نيب وأ
 نتتللا ةلذملاو سبلاب روعشلاو : لخدختلاو ككفتلا ىلإ ةاعدم سفنلا عايضو

 :ةايشا اديه بدت

 ىذلا ليجلا اذه نيبو هيف انأشن ىذلا انليج نب ةلباقملا ف تبهذ اذإو

 « قيثولا ريزعلا اننايكب انروعش نيب اعساش قرفلا اندجو  انانبأ هشيعب

 ف الثمتم ىبرعلا ثارتلاب ةعتملا نع اواصفنا نذلا انئانبأ ضعب نايكو

 . ةفلتم أ هب و رص
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 عضوم تناكو انل ةرسيم تناك ىلا هبتك ىف ىنيدلا ثارثلا كانهف

 عالطإلا نم رفاو ردق ان لكل ناك ىذلا ىوغالاو ىبدألا ثارتلاو « انمامتها

 المن انك ىذلا ىخئراتلا ثارثلا كلذكو . ةياور وأ ةءارق وأ ًاظفح هلثمتو هيلع

 ةرينع صصق ىف ًالثمت» ىصصقلا ثارملاو . ةاجاسمو ةركاذم سلالا هب

 سابعلا ىب عم ةكما ريلل عقو امب سانلا مالعإو « ةليلو ةليل فلأو دادش نا

 مامت ىبأك ءارعشلا لرد نواود ىلإ ةفاضإلاب اذهو . اهوحنو ىديلتإلل
 . تاقلعملا دئاصقتلاو « ءالعلا ىبأو ىبنتملاو ىرتحبلاو

 .هكللذ دعب رظني مث ةماقم نم ردا يريوت مضل م انليج ق نكي ىلو

 تناكو . جرفلا ىلأ ىناغأو ديرفلا دقعلا ىو « ىلاآلا ىلامأو درعملا لماك ىف

 ناسحو صوصخنلا دايج اهنم رهظترن ثارتلا نويعب ةلفاح ةيسردملا بتكلا

 : 700 رهظتسي وأ « هلك أب رعش ناويد ظفحت انضعب ناكو .« بطحخلا

 : ناممإلا اذه ديعتسن فيك

 ليبس ىف ىه مويلا انوانبأ اهايح. ىلا ةسكنلا هذه نأ دقتعأل ىنإو

 رييغلا نوققللاو ءاملعلا اهيلع رفاضتي ىلا ةفثكملا دوهحجلا لضفب ء عاشقنالا

 انثارت ءايحإ ىلع نوفتاكتيو « ىبرعلا ملاعلا عاقصأ فلتخم ىف نودانتي نذلا

 ًالفاح ع ًاعئار ًايضامل انل نإ . سمألاخويشو مولا ةئشان ىلإ هميدقتل ىبرعلا

 يرحل ري دج ضام وهو : هبورضو بدألا نونف نم ًاقح ةليمج ناولأب

 . بيجعلا عتمملاب رفظنف هيف رظنلا لجن نأو « زتعنو

 ًالاصتا مدقلا ىبرعلا بدألا اذب- اوملصتي نأ مويلا انم رثكلل حتي مل هنإ

 .هذهف . بجع نم هيفامو ريس نم هيف ام ىلع مهنيعأ حتفي : ًاحلاص

 ىف اهمانطأ تبرض ىتلا ةيركفلا ىضوفلا هذهو: ٠ ةيسايسلا تابارطضالا
 - مدقلا ىبرعلا بدألا دراوم نيبو اننيب تدعاب و « ةيبرعلا ةمألا ءانعرأ

 . مهنع بيرغ ء ىش ىلإ مه رظن ىف ةاقثلا نوللا اذه ىلإ نو رظني انءانيأ تلعج

 يك



 ما تاالامثمو ثوحب

 نم أدب ىذلا بصحلا جاتنإلا كلذ ء مدقلا ىبرعلا بدألاب ىنعأ ىنإ

 كلذ نإف ٠ ىرجملا سماحلا وأ عبارلا نرقلا قافآ ىلإ ى ارتي مث ةيلهاجلا دوهع

 رثك ىف هوذح وذو « ةيلهاجلا دهع ىلإ قيثو ببسب تمي ىاالسإلا دهعلا

 ام دح ىلإ ءايدألا ااعو : ةتيغش قم كمعسي اهي رك أ دمتم و 6 رمألا خم

 ًاماجسنا ةغللا هذه عم ىجسنب ىذلا ىبرعلا قوذلا ةمالسو ةغللا ةمالس ىلع

 . ًاماثتلا اب متليو

 تقاسو « ةنامأو قدص ىف بدألا كلذ بتكلا تاهمأ انيلإ تاقن دقلو

 . ةبوعصلا اهيف دج انآل « اهمنود اننيعأ ضمغن انكلو رك اور اغلز

 . رصاعملا بدألا ةءارق ىلإ اننابذج نيذللا نيللاو رسيلا دجن و

 : ىبش رومأ ىلإ عجرت ةبوعصلا هذه نإ

 . اههجو ولجب و اهقلغم حتفي نامجرت ىلإ جاتحن ىلا ةغللا هذه ةبارغ اهنم

 مدعو «١ ضرعلا ةقيرط قى تافلالا هذه قافخإ نم رهظي دق ام اهنمو 20

 سفنلا ٍلع تايضتقم نم رشك بناج ىلع ةسسؤملا ةئيدحلا بيلاسألل اه رياسم

 . بيغربلا جهانمو

 .ن ل ونوخسانلا اهبلجي ىلا ةيخع راتلا ةيانجلا كلت اضيأ كلذ بابسأ نمو

 . رسع قوفآرسع هنوديزيو ثار اذه ماعم نوهوشيف

 0 عئاقولا كلت ت تاسالمب دهعلا دعب ًاضيأ ةبوءصلا هذه 0000

 8 راعلا ماو ديلا هذه و .اماوجأو 0

 بدألا اذه ىلإ ةوعدلا فعض -- ضفرلا اذه ىلع ًاضيأ ءشنلا لمح امن و

 نهوت ىلإ دصق#ت « ةدمعتم ةض رغم ةواعد هيف ترهظ ىلا تقولا ىف عيفرلا

 نع اه زجعب .رخخأ بناج نم هتغل تيمر امك 3 فعضلاب هيمرو هرضحنو هنأش



 ىبرعلا ثارلا باتك نم تافطتقم - ؛ مى

 سوفنلا فاعض ضعب ةوعدلا هذبم ماقو « ةرصاعملا ةايحلا هيضتقت ام ةعواطم

 ةل ىف اهتفاقث ثحماو « يدأ وراها منج كلر ول ها ةرتوإ ل

 هصقني صقان بدأ ىبرعلا بدألا نإ : اولاق ذإ : نيعلا ةضمت وأ فرطلا

 . بادآلا تاموقم نم ريثكلا

 ن.رمأ ىلإ عجرت امنإو « ةغللا ةعيبط ىلإ عجرت تسيلف ةغللا ةبوعص امأ
 : نيسيئر

 ىلع لبقي نميف بارطضالا ريت ىلا ةيماعلا تاغللا هذهف امهدحأ امأ

 مأ ظفللا كلذ ىبرعأ : ىردي ام كشلا نم ةوه ىلإ هذخأتف « ةيبرعلا ملعت
 هسفن لجن وه مث ؟ ىمجعأ مأ بولسألا اذه ىبرعأ ًاضيأ ىردي امو « ليخد

 الإ هيدان رس ا , ال هنأل ظافلألا أيند نم بيرغ ملاع ف

 . تاغللا حيصف نيبو اهنيب ام ناتش ةيماع ةغل

 ناك ةادألا هذهف . ةسردملا وه « لاضعلا ءادلا اذه وهف رخآلا امأو

 ىه تحبصأ ات رثع نم اهلاقإو ةغللا ضابنإ ىلع ًالماع نوكت نأ اه نظي.
 نولازي ال نيذلا اهيملعمو اهتذتاسأب ال « ةغللا ةضهن قيرط ىف ةرعلا رجح
 7 اعت ىف اهبيلاسأ كابتر او اهجهانم روصقب لب « بسحف ةيماع ةنكل نوخضت رب

 ىف ليخدلا انيلإ اهقاس لب « انيديأب جهاتملا كلت عنصن مل انأل « ةغللا هذه
 ميول انللظو 4 هدب فنك مك «ةيرامعتسالا ةسايسلا نم ةفاغل

 . ًاعفد هيلإ انعف د ىذلا رايتلا كلذ ىف

 ةسردملا دهجب رسال تالطلا عر ررتك# فاتح ف نان وهاك

 هيسفلاب اويمرتا نود نيغ لع نابل الي يملا حالا حيتشلا اورج.

 ًاحاجن اوحجنو ةعتملا هذبم اوزاف دق - ىصخش دوهجمو صاخ ليم مل ناكو

 ةفرهملا قافآ مهمامأ تعستاف « ىسردملا ديقلاب اوديفقتي مل مهنأل : ًارهاظ

 : نولوقي امك دولو ملعلاو . رخآلا دعب ًادحاو



 م 2 تاالاقمو ثوحب

 ةيانعلاب ةيبرعلا ةغللا صتختو ء دويقلا هذه نم ةغللا صاختت نيحو

 ىحورلا انلالقتساب رعشنو « اصلاخ ًاكالتما انتغل كلتمن ذكنيح « ةبجاولا

 . لالقتسالا _هاظم رئاس نم ًانأش زعأو ًاماقم ىلعأ وه ىذلا « ىاقثلا

 . تالح رلا بت نم جذامم

 تالحرلا بتك ءارو ًاقالطنا فاعلا نت قنا قفز ملا كراش دقو

 ىئانويلا ستودو ره ةلح رك ةميدقلا

 دقنو بوعشلا ريوصتب أبم أشك صأ ماقا ىلا تالحرلا بتك مدقأ ناب نمو

 نء ةيمأ تلصلا ىبأل ةقيرع ةقباس دجت  ةيعامتجالا اهبنوتشو اهلاوحأ

 فيطللا دبعو 514 ةنس ريبج نبا ةافو لبق 817/ةنس قوتملا ىسلدنألا زيزعلا دبع

 : هتلحر ةمدقم ىف لوّقي الا/ل8 ةطوطب ناو 5784 ئىدادغبلا

 ىروم ابصلا نصغو ٠ قنوم بابشلا رصع نابإ تنكو

 ا
 2ع

 قسنور ىهجو ءاحذلو 0 ةدو

 نقاب قنوت ق3 ولا قرعادل قاجتو . هتالفنب رهدلا هجماس نم

 .© هضاير دوري ابدأ نم 0 غرفي ال : دعرتتلا غئاس ٠ برسلا نمأ

 فلورا قل ود سو د4 هنادزو رمغي برط ىلإ الإ ٠ هضايح دريو

 ا م ا ياا

 ل ل ل ل ل

 اا ةراقم ىلع ؛نوعأو مان اهفرأ مي الدال ىرقتمإ تلف

 0 ا ا تل

 ليو ب وع امل

 مزالم لجر بيرق دهع ذنم رصمب ناك هنأ هتعمم ام فيرط نمو »
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 ضيرملا ىلع لخديف « ءابطألا ىعدتسمي اك ىضرملل ىعدتسي « ناتسراملل
 ةكحضم ًاهوجو هل جرذنو « ةياسم تافارخو « ةكحضم تاياكح هل ىكحيف

 . ًاريدق هيلعو « آ ريبخ هبو . هكاحضإ ىف ًافيطل كلذ عم نأكو

 جاتحا نإف : : فرصناو هكرت هتوق هيلإ تداعو ضيرملا ردص حرشنا اذإف

 ظ . هللا ءاش ام هنم نوكي وأ « أري نأ ىلإ هداع ضيرملا ةدواعم ىلإ

 ةرضعال ىذلا جالعلا اذه لثم ىلع اوردق ,هرسأب اذه انرصع ءابطأ تيلف

 طالخألا عفد ىلع ندبلا ىوقيو « ةيعيبطلا ىوقلا ىوقيو « هل ةلئاغ الو هيف

 . « لوصألا ظفحب راهظتسالا عم « لوضفلاو ةيذ زملا ةيدرلا

 نوكرلاو ٠ نمجنملا ءاتفتسا ىلإ رصع لهأ ليم ىلإ نطفي كلذك هدجن '

 . اهل ًاقيدصتو موجنلا ماكحأل ةالامعتسا سانلا رثكأ نويرصملاو

 ىف مهرمأ ةدايز نم غلب هنإ ىح « اهيلإ اوك رواب انغلو : اهياع ًاليوعتو
 « امنونف رصحم ال ىلا ةيئزجلا تاكردلا نم ةكرح مهنم دحاو كرحتي الأ كلذ
 دعت الو « اهتاباغ ديقت الو . اهتاهج طبضت الو « اهازجأ لصحت الو

 ا ل - ركل 5 الإ ابو رض

 امم مهتيانعو موجنلا ماكحأل مهام عتسا طرف ى ةبيجعلا تاياكحلا نمو

 نعأ نتي ١ نم الجر سبح ةالولا ضعب نأ كلذو . ىلعألا ديعصلاب تدهش أم

 هعفشف هيلع مركب نم هيف هيلإ عفشف « موجنلا مولع ىف ؛ رظني ناك ةيحانلا كلت

 : بصان دهجو . بصاو باذع ىف سبحلا نء ناكو « هقالطإب رمأو : هل
 : هيف رظنف ًابالرطسأ هك نم جرخأ ! كنأشل "قلطنا : هل اولاقو هوجنأ املف
 هناكم هوكرتي نأ مهأسف : ًامومذم هدجوف « هيف رظنف تقولا علاط ذخأ مث

 هرم هو ريخأف ىلاولا ىلإ اوداعف . نجسلا نم جورذل حالصي تقو قفتي نأ ىلإ

 و سوار هوست ةفقفور .وجالاجج تيس ةدسسطام إحلال ةاققش هت اكتم

 :عرّدسا افع



 مه ش 1 تاالاممو ثاوحن

 ىلع هكرتو هلا ؤس ىلإ هباجأو ( هلقمع داسفو « هلهج نم بج توك فلعييقل

 ظ . « ... هلاقتعا ةدم لاطأو « هلاح

 ةنياعملا ثداوحلاو ةدهاشملا رومألا ىف « رايتعالاو ةدافإلا » باتك ىو

 نع ةرابع وهو « ىدادغبلا فيطللا دبع ةلحرب أطخ فورعملا رصم ضرأب
 دقو © « رصم رابخأ » ىمسملا ريبكلا هخم رات نم الصف رشع ةئالث نم نلصف

 ىسايعلا ةفيلحلا مهرب ان وكيل يهد امه راصتخا دعب نصفلا نذه عزتنا

 فسوي هللاب دجنةسملا نب نسحلا هللا رمأب ء ىضتسملا نب دمحأ هللا ن.دل رصانلا

 000 ا ا

 رباةمو اهراثآو رصم صئاصخ 8 بهسم ثيدح رصتلا باتكلا اذه

 تحن ىف نويرصملا عرب فيكو « ةنقتملا مهليثامتو مهتيباوتو نييرصملا ءاءدق

 لك أ ىلعف 3 اهبسانتو اههجوأ نسح امأو» : كلذ قى لوقي : املا زجأ ميم

 قبي ملو « هلبقت نأ ةيرجحلا داوملا ام متأو « هلعفت نأ ةيرشبلا ىوقلا ىف ام

 . « مدلاو ىتللا ةروص الإ

 تثدح ىلا ةعاملا ىف هنيعب هدهاش ال هليجست باتكلا اذه قام بجعأو

 : كلذ ىف لوقي ه91/ ةنس رصمد

 ةدايز نم سانلا سئي دقو ةايحلا بابسأ ةسرتفم عبس ةنس تلخدو ٠

 اوجرهو « ءالبلا اهلاهأ رعشأو « دالبلا تطحقأو راعسألا تعفتراو لينلا

 ىح عوجلا ءارقفلاب دتشاو « ناتوملاو ضرملا عقوو « عوجلا فوخ نم

 ىلإ كلذ اودعت مث « ثاروألاو رعبلاو ٠ بالكلاو « فيجلاو تاتيملا اولكأ

 وأ نويوشم راغص مهعمو مهيلع ريعي ام أ رثكف مدآ ىبب راغص اولكأ نأ

 . لك الاو كلذل لعافلا قارحإب ةطرشلا بحاص رمأيف . نوخوبطم
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  لجر هعمو ىلاولا راد ىلإ رضحأ دقو « ةفق ىن ًايوشم ًاريغص تيأرو

 . ؛ امهقارحإب رمأف « هاوبأ امهلأ سانلا معز ةأرمأو

 ناك نإو هنم ةدافإلاو هيلع قيلعتلاو هرشن ةداعإب ريدج باتكلا اذهو

 181١١: ةنس همجرتو « انتم هرشند ىبع دق جوس اس عد ىسن رملا ف ةقيسملا

 ىلإ هتمجرتب ١59١( 1505 ) ىزيلجبإلا كوكوب دراود] ماق هلبق نمو
 . م1907 ةنس دروفسكأ ىف ةمجرتو انتم دياه ساموت هرشن مث « ةينيتاللا
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 («*»:ثارتلا ءاحاو انتراضح

 ظ ةيدوعسلا لصيفلا ةلجمن ررحخا لفون فسوي مدقتو دادعإ

 ا لتحن ةضماو تاملك ....هسئافنو هزونكو ثارثلا رئاخذ .

 لك قامعأ ىف روذحلا ةديعب ةينادجو ءادصأ ىف ىراضحلاو قاقثلا انديصر

 . نيثحابو نيقرشتسم نم انتراضح مها نم لك لب « ىبرع لكو مسم

 اذهان ف ىدتك هملا و انهولا فدصلا ودعا ىشمزلا اذه رشف د

 ةزاضحلا تانبل نم ةنبل لثمت تضم لايجأل ةيراضح ةيؤر ةلصحم ثار
 ظ . رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ةرصاعملا

 علطم ذنم ءالجأ ءاملع سئافنلاو زونكلاو رئاخذلا هذه ىلع رهس دقو |
 « ىمالسإلا ملاعلا ءاحنأ نم ىبش عاقب ى رصاعملا اهخئت رات ىف ةيفاقثلا ةضهنلا رصع

 ,تدعابتو تعونت ام ردقب دوهجلا كلت ةميق تتوافتو .. هلك ملاعلا مصاوع ى لب

 « ىش عاقب نم لادج الب ةديدع ءامسأ زرت ةكرابملا ةريسملا كلت ف

 « ةداجلا هتاعباتمب هارثأو انتمأ نادجو ىبغأ لضاف ملاعب  اهنيب نم - ىتلن

 در قيقحن نفل هقذحو « لصاوتملا هرهسو ٠ بوودلا هص رخو

 .. ةرارس أ ىلع هفوقوو : اهرشنو

 ل ( نوراه مالسلا دبع » ذاتسألا ةمالعلا وه مكلذ

 .ه ١ ماعل بدآلا ف ةيملاعلا لصيف كلملا

 نف اهعطق ىلا ةريسملا نع نوراه مالسلا بع ةمالعاانذاتسأ لأسأ 0

 ] ؟ اهرشنو تاطوطخملا قيقحت

 ق ترشن ةيدوعسلا لصوفلا ةلجممب ررحملا لفون فسوي ذاتسألا عم رأوحو ةلباقم ()

 . ماوملا ةنس ربوتكأ « هإ#*١1١٠ ةلس ةجحلا ىذ حم راتب ةلحما نم دع ددعلا



 ثارملا ءايحإو انتراصح  ه 84م

 نم ًاعرف نوكي نأ ودعي ال تاطوطخملا نم هرشنو هقيقحن مث ام نإ
 ىف ةيبرعلا ةعابطلا ترهظ ذنف . لالظلا ةفراو عورفلا ةدتمم ةقساب ةرجش
 قرشلا ىف عباطم ةدغ مايقو ىداليملا رشع سداسلا نرقلا لئاوأ ىف ايلاطيإ
 ةعبطملاو « رصم ى ةيرضملا بتكلا رادو قالوب عباطم اهردصتت ىبرعلا
 بعوتسي مل نآلا ىلإ ن حلا كلذ ذنهء توربب ىف نييعوسيلا ءاب الل ةيكيل ولوثاكلا
 ىبرعلا ثارتلا ةبتكم هب رخزت ام ىلإ ةبسنلاب ركذي ًائيش رشنلاو قيقحتلا

 بتكلا نم اهمظعم ءايحإلاو رشنلاب ترفظ ىلا بتكلا نأ ظوحلملاو
 ىلإ جاتحم اهرشن ءابع نإف ةريبكلا تادلحا تاوذ بتكلا امأ .ة ريغصلا

 لوصحخلا ىلإ ًامئاد ىعست ىلا رشنلا رود 1 ىوقت ال ىدامو ىملع دهج

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهاراضعب ةلوغشم ةيب رعلا لودلاو 34 عر ىدام كئاع ىلع

 0 ءالصألا نةقغا ددع ةلق نأ اك . ةيملعلا ةيحانلا 3 مامتهالا نع

 . بيترلا فقوملا اذه دنع جاتنإلا ةلجعب فقت ىلا لماوعلا

 : قيقحتل لا تاق وعم

 هريس ض رعت ىلا تالكشملا مهأ نع توراه ذاتسألا كا 00

 ؛ ىعامجلا مظنتلا وه ىبرعلا ثارتلا ايند اههجاوت ا لك اشملا 0 :

 بتكلا رودو « ةيبرعلا لودلا ةعماجم تاطوطخما دهعم اننيعأ مامأ ىرن نحنو

 بعوتسي دحاو بصم كانه سيلو 3 اهنيب طبارت ال ) اهرغو رصم ,و ةماعلا

 نكاامأ ىلإ ىدتب- نأ عيطتسي ال نيعم طوطخمم نع ُثحابلاف  دفاورلا هذه
 اذه جلاعي نأ بجو . ةفرص ةينظ ةقيرطبو « ةغلاب ةبوعصب الإ هخسن دوجو
 . « وكسنويلا » ماظن ىف عبتم وه ام وحن ىلع ىعامج مظنتب رمألا

 . تاطوطخملا تاروصم ىلع لوصحلا ةيودص ىه : ةيناثلا ةلكشملاو

 ىلا ةيراكتحالا ةقيرطلا عبتي برغلا فو قرشلا ىف بتكلا رود نم رثكف
 2 ةيساق دورخو  ةنيع دودح قى الإ تاطروطخما روص جورخ عنمت

 :عرّدسا افع



 / تاالاقمو ثاووحن

 ةيملع تائيه ىلإ نومتني نذلا اميس الو . نيثحابلل رسمي نأ ضورفملاو

 . طرش الو ديق ام نودب تاطوطخملا روص ىلإ لوصولا ليبس اهم ف ريعم

 ةيملعلا ةقبطلا ىف مه نم ثا رتلا ءايحإب نيلغتشملا ةردن : ةئلاثلا ةلكشملاو
 مدع كلذ عجرم لعلو ٠ ثارثلا رشن ىف اهيلع دمتعي نأب ةريدجلا ةيقلحلاو

 وهو « هلذبي ىذلا قاشلا دهجلا عم حملا اهيلع لصح ىتلا ةأفاكملا بسانت

 . قيقحتلل نودصتي نسم متازع طسشب ىذلا رمألا

 لوألا اهمه لعجن ةرصاعملا رشنلا رود نإف : ةعبطملا : ةعبارإا ةلكشملاو

 نع مجني ىذلا ىداملا دئاعلا ىلع فعاضملاو عيرسلا لوصحلا وه ريخآلاو

 بتك رشن ىلع اهرابجإو رودلا هذه رسق ميطتسن الو . باتكلا جارخإ

 5 بعاللتلا اهيلإ قرطتب امأ رشك 3 ٌةرسسك ةن وعمن الإ ثارعلا

 نأ ىغبني ىلا سسألا ام . . لكاشملا ىلع فرءتلا نم ًاقالطنا .«

 ] ظ + لاما اذه ىق ملاعلل ققحتت

 ىركفلا ثارلا نأ دقتعأ ىنإف : هريدقتو هل همارتحا عم ٠ هب الماك

 ( هسفن غوصل و هريكفتل لوألا دهملا ةباكمب دعب ء ناك ناسنإ ىأ ىلإ ةبسنلاب

 هب دعب املك هيلإ نمي ء ناسنإلا مسجل ل وألا دهملا وه نطولا نأ او

 كلذك ٠ هتردفتو هي ًامئاد هسفن ةرارق ىف رعشبو ٠ هللا دالب ىف فاطملا

 ىأو . هسفن لكشيو هريكفت عنصي ىذلا لوألا دهملا وه « ىركفلا ثارتلا

 ل يل رملا نيب وأ ٠ تيودرللو نيب كاكفنا

 ثارتلا كلذكو « انل ةرسيم هبتك تناك ىذلا ثار ئ لثمتي . مامتها

 عربا افع



 ثارملا ءايحإ و أنن :راضح  ه 4

 هلثمتو ٠ هيلع عالطالا نم ريبك ردق انم لكل ناك ىذلا ىوغللاو ىبدألا
 سلاحا هب المن انك ىذلا ىخئراتلا ثارتلا كلذكو . ةياور وأ ةءارق وأ اظفح

 « دادش ن ةرتنع صصق ى ًالثمتم ىصصقلا ثارثلاو «٠ ةلجاسمو ةركاذم

 نم انليج ىن نكي ملو « ءالعلا ىبأو ٠ ىنتملاو ء ىرتحبلاو « مامت ىبأك
 نويعب ةلفاح ةيسردملا بتكلا تناكو « ةماقم نم رثكأ ىريرل ظفحم ال
 . بطخلا ناشح و صصقلا دايج هنم رهظتسن ليصألا ثارتاا

 نوكيا ذأ وه ثارعلا رشان ىف ققحتي نأ بجي ىذلا ىناثلا رمألاو
 ملاع دب ىف : مضن نأ ميطتسن ال ندبنا + هسوزت عيمتج ل هز اةقيثو هلل, لغ

 نأ عيطتسن اننكل و ؛هقيقحتب موقيل ًايبدأ أطوطخم ىرقبع بيبط وأ نامت
 هجارخإ جلاعيل : هعون نكي امهم طوطخملا اذه قومرم بيدأ دب ىف ىق عضن

 وأ ًايفسلف وأ ًاينيد ًاطوطخم هيلإ مدقن نأ ًاضيأ عيطتسنو « ىضرم هجو ىلع

 ىبرعلا ثارتلا نآل كلذ . هرشنب موقيل ًايفارغج وأ « ًايئرات وأ « ًايوغل

 ةقيثولا ةلصلاف ع عاونألاو هنو ريل لخادتم فارطألا او ىمالسإلا

 . ناديملا اذه .؛ داهتل ىدصتي نل ىرورض طرش ثارئلاب ةعساولا

 كف . ريصلاو « ةنامألا : نرمأ ىن.لثمتي ىلخخ رمأ ثلاثلا رمألاو

 دلامألا نوكت . هيف فرصتلاو كلام رامثتسا هفلكت نميف ةنامألا ط ريش

 ةباثمب فرح لكو هنم ةملك لك ٠ ام طوطخم رمأ هيلإ دهعي نميف أطرش

 اهنم ةعطق لك ىلع نوخر ,ؤملاو ءاملعلا ظفاحم ىلا اهقئاقدو راثآلا ءازجأ

 اوس واساو فلؤملا ركف ةيدأت ةنامآلا هذه ةرمثو . اهردق نكي امهم

 ةيبدألا 0 ةيملعلا ةداملا نع ىذلا وجلاو « هيف شاع ىذلا هرصع ركف

 . طوطخلا اذهل

 ىهتاب ط وطخما قيفحت لجعتلاف « ًاضيأ ةنامألا مامت نم وهف ريصلا وأ

 كر



 04١ تاالاقمو ثاوخ

 ىلع مكحلا ىف ثيرتلا ىضتقت ىلا ةيملعلا ةنامألاب لالخإلا ىلإ بير الب
 .. ةقيقحلل هتقباطمو هتمالس جوأ ىف  صنلا لثمت نأ ىغبنب ني ىلا ةحيحصلا ةروصلا

 . حلاعلل قفحتت نأ ىعبن ى ى هل سسألا لمجم ره اله

 نأ عيطتسن له .. تاطوطختلا نم ريثكل قيقحتلا روص تددعت
 تويغ مهأ ىلع  ةفاتلا قيقحتلا روص نب انتانزاوم لالخ نم  افقن'

 ٠ نملا اذه

 - ةلهو لوآل - ميطتسنو 5 ةيبدآلا ةيلامحلا نو'هنلا نم قيقحتلا نف 3

 لق ءًابيصن لامجلا نم ذخأ دق هنأب انيديأ نيب عّمي ىذلا باتكلا ىلع ,كحت نأ

 ىف لخخد وأ « هلك لامجلا دقف هنأب هيلع يحن نأ عيطتسن انك . رثك وأ كلذ

 . هيلإ برست :: ىلا ةينفلا بويعلا رادقم ىل ع كلذو . ءوسلا دقطنم

 يراك دعي امييس الو . 1 ًاقفتمو ةفو رعم قيقحتلا دعاوق تحبصأ دقو

 ْ كرف . عبر وكل ذنم ىأ ء ه ١"”ا/: هلق والا هتعبط تاررهظ ىذلا

 حجرن فيك : دعاوقلا كلت نمو . ( اهرشنو صوصنلا قيقحت ) باتك وهو
 طبضن فيكو ؟ تافيرحتلاو ءاطخألا جحصن فيكو ؟ ىرخأ ىلع ةياور
 مقرتلا تامالع ةيمثأ ىدم امو ؟ اهيلع قلعن فيكو ؟* صوصنلا

 | رك كلذ ريغو ؟ باتكلا ابم رهظي نأ ىغيني ىلا ةثيدحلا تالكملا
 ا

 سراهفلا نم ًادرجم باتكلا جرخم نأ نفلا اذه ىف عقي اه عنشأ لعلو

 هئاقيلعت ىف قّمْملا ليطي وأ . ىودج تاذ ريغ سراهف هل عضوت وأ . ةينفلا

 . هسفن

 ؟ نفلا اذه ىف مكتاح ريم ام .. ةيملعلا د 5 نم

 اهت.طلس ىلا ةقشاكلا ءاوضآلا ىلع نفلا اذه ىث ىتاحربت» ديزت ال
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 0220 ا ا ا ا ا ا اا ا ا تا جز ا

 ىلا ةيصخشلا ىبراجتل ةرمث دلو ىذلا ( صوصنلا قيقحت ) ىباتك ىف هيلع
 نم رثكأ ذنم كلذو « ىئالمزو ىنارقأو ىخويش براجت اهيلإ تممض
 ردم ظ .. نرق فصن

 برقأ ةروص ىف ةيئارذا صوصنلا انل جرت نأ  ةماع ةفصب - مهملاف

 هجو ىلعو « رصعلا ةاراجم نم بسانم بوث ىو « ةحصلا ىلإ نوكت ام

  طوطخلا اذهل هتسا رد دنع ثحابلاو ىراقلا اهيلع لصحم ةدئاف ىصقأ هب ققحتت

 : ثارتلا ةبتكم ى بئاغلا

 0 لأسأ انه نه... هرئاخذدو .. ثارعأا ةيتكم ى ةيئاغ هوجو كانه هده

 ؟ ثارتلا ةتكم نم بئاغلا هجولا ام

 + كنا تلا ةيدكم نم ةئاغلا هدول "ع امن لوقت نآ ديبقلا "كلك و
 . ثارثلا ةبتكم نم ةبئاغ ةرششك ًاهوجو كانه نإ : لوقن نأ عيطتسن ذإ

 نم ءزج وأ باتك لك اورشني نأ لبق نم نةرشتسملا ءامدق لراح دقلو

 تبيح ةذاتسألل © قوقرقتاملا و تاثك لإ 0 « مهديأ نيب عقي باتك
 ءالؤه رظن ىعرتست تناك ىلا تامامتهالا فلتخم ىلع انرهظت ىيقعلا

 ناك ىل « رخآ ىلع ثارتلا بورض نم برضل راثيإ مهدنع نكي ملف « ءاماعلا
 كلذو « ءىش لك اورشني نأ مهتايحو مهشاعم رمأ نويفكملا هو « مهمه
 . اهيحاونو اهيناوج فلتذ-٠ نم ةرهاظ ودبتل و « ثا رثلا ةروص ىل“تستل

 امه . طقف نيتنثا نيتيحانب ةيانعلا وه اذه انرصع ,ى ظحلذ ىذلا نكلو

 هرعايقدملالا وأ ةنييانلا_يشاوتلا املأ ةزرعالاةييفالا ضاق وم عة ىدلا ةيخللا
 ( برحلا نونف نم «ء ةميدقلا نونفلا وأ « ةفرصلا ةيراضحلا وأ « ةيفسلفلا وأ

 . ةززيبلاو ء دصرلا تالآو « ةيبرحلا تالآلاو « ليحلا لع وأ « ديصلا وأ

 دوقعو « خبطلاو « ةلد.صلاو ةسايسلاو « لزانملاو ندملا رييدتو « ةرطيبلاو

 : تابتلاو « ةميدقلا ىيسوملاو ء ةقرحملا ايارملاو « و ةينبآلا



 د تاالاممو ثوح

 < ركذي داكي ال وأ ٠ مودعم اهنم روشنملاف « اهريغو « ةميدقلا ةسدنهلاو

 . ةيركفو ةيراضح ةدئاف زونكلا هذه رشن ىف نأ بيرالو

 ع« سلدنألا ىف سانرف نب سابع اهجلاع ىلا ةيلايحلا ةركفلا تناك دقلو

 مظع ًايراضح حاجن مويلا ققح ىذلا « ناريطلا نف عادتبال ةراثإو ًايدحو

 ؟ ىردي نمو . ردقلا

 : ققغلا دادعإ

 0 قّحلا دعت فيكو .. ع« ع |

 اذه نم ةريبك ةحاسم قوف دقمت ثلاثلا لاؤسلا نع ىبباجإ لعل «

 عقاولا ىف ىه« ةيرصملا بتكلا راد ىف ةرهاقلا ىف ةلواحم كانهو . لاؤسلا

 .هأوتسم ى غلبي مل نإو ( 1 .دألا مسقلا ( ىضاملا 00 ىمسي ناك الل ءايححإ

 هرثأ هل ناك قفومح جان ريبك ءبعب ضب ىذلا مدع اذه هيلع ناك ام نآلا

 رادب ( ثارتلا ءايحإ زكرم ) ىف دهجلا فعاضي نأ دوقعم لمألاو « مظعلا

 . نياوؤسملا نم ةصاخ ةيانع ىلي نأو « بتكلا

 زكر» ىبرع دلب لك ف نوكي نأ « قداص ءاجرب وعدأو وجرأل ىنإر

 ىلع اوناكو صوصنلا قيقحت جهنم اوسرد نم هكلس ىف مظتني ثارتلا ءايحإل
 تاآئاكملا نم مهيلع قدغي نأ ىلع « لمعلا اذهل مهله وي ىلخو ىملع ىوتسم

 . ناديملا اذه ىف ًامدق ىضملا ىلع مهعجشي ام

 تاسساردلا بالط نم رثك ليم ىف لاعفلا هرثأو ٠ صوصنلا قيقحت جهنم
 (صوصنلا قيقحت ) ءوض ىلع هاروتكدلاو ريتسجاملا ىن مهلئاسر عنص ىلإ ايلعلا

 خيراتلاو ايفارغجلا ماسقأ كلذكو « تاعماجلاب ةيبرعلا ةغللا ماسقأ عيمج ىف
 نم ىلوألا ةرشنلا ىف ةنس نثالث ذنم ًاميدق هيلإ توعد رمأ وهو . ةفسلفلاو

 عربا افع
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 قباسلا ىباتك كلذكو . ( ” ص ) لوألا دلحملا ف ( تاطوطخنا رداون )
 ٠ تلق امثناكو .. هركذ

 دب ال ةيملع ةبيرض رمألا اذه هيف نوكي ىذلا مويلا ىتأي نأ ىدعو »

 . ( اهتادأ نم

 : ةعابطلاو . . قيقحتلا

 ؟ ةعايطلا ملاع ى ةينفلا تازجنملا نم نفلا اذه ديفي فيك ٠

 تناك امو « ةعابطلا ملاع ىف نآلا ةينفلا تازجنملا نيب نراقي ىذلا

 « باتكلا جارخإل ماعلا رهظملا ثيح نم ًاقح ًاعساش نوبلا دجم سمألاب هيلع

 تاور عا ىمسي ام ىلإ ةرظنو . هجارخإ ماظنو

 : :ثيدحلا ةعابطلا حلاعل ةيلاعلا ةضهنلاو 4 ةعب رسلا ةيئولاب

 0 لف ٠ باتكلل ةيلكشلا ةيحانلا ىف ةماهو ةريثك رومُأ تادج دقو

 « قرولا نم ءىقق بوث ىف رهظي نأ وأ « ةيليلحتلا وأ ةينفلا سراهفلا نم ًايلاخ

 اتنيعأب ىرن نحنو . بسانملا ديلجتلاو فيلغتلا نم ًايلاخ قاروألا ريعبم وأ

 ىحوت 1 فلؤأملا 2 ىحوت أبتك مهوجنو نويبوروألا جرحي كيك

 : باتكلا تجرخأ ىب 0 رشنلا راد مأ رولا

 وهو - (مالزألاو رسيملا ) ىباتك تجرخأ امئيح ىنأ ركذت كلعلو
 نم ًاد رجم هجرخأ نأ عطتسأ مل ةحفص 45 ةتاحفص زواجت: ال -- ريغص بيتك

 ىغبني ام ىلع ًايرج «٠ تاحفص رشع ىف سراهف ةسمخ هل تعض وف ٠ سراهفلا
 باتكلاب عفتني نأ ثحابلاو ىراقلا نيكمت نم « رصاعملا باتكلا هيلع نوكي نأ

 8 كلذبو « ريوصتلاب ةعابطلا نف ًامفيأ ةعابطلا ملاع ىف رهظ دقو

 :عرّدسا افع



 وه تاالاقمو ثوح

 اذإ كلذ ىف ريض الو « ةحجانلا بتكلا تاعبط راركت نم نكمتلا نيفل ؤملل

 ى ركفت أرط اماك ًايعابط هحيقنتو باتكلا ةياعرب رشانلاو فلؤملا مزتلا
 . عفانلا باتكلا راشتنا ةعقر عستت كلذبو « هرشن ةداعإ

 : قيقحتلاو فيلأتلا ى ملاعلا طاشن

 ملاع و كا ةيحن رات ةذمل لجس نأ عرطتسن له 000

 ؟ قيقحتلاو فئلأتلا

 2 1 اوه د موو ةنس نم ىملعلا جاتنإلاب ( ةمئاق ) ل كمامأ 5 ظ

 ضعبو « قيقحتلاو فيلأتلا نم ًاناونع ١١4 ىف لثمتي عمك اع )1١988
 . تادلجم ةعبرأ وأ : تادلحم ةقش وأ 6 تادلحم ةينامث لمشي نب وانعلا كلت

 نيعسو ىدحإو ةئامعبسو فلآ نيعبرأو نينثا 4099/١ اهئاحفص ددع غلبو
 ىمايق مقر اذه نإ : رخفوزارتعا لكب لوقأ نأ ىل حمست نأ وجرأ ةحفص
 . . ىبرغ وأ ىبرع رصاعم فلؤمل حتي مل دنرف

 ل وألا باتكلا

وراه مالسلا دبع 0( مسا هيلع رهظ
 2 ؟(«تن

 باتك وه نوراه مالسلا دبع مساب ًانورقم ةعبطملا هتجرخأ باتك لوأ ٠
 دمحأ نب نيسحلا نب دمحأ عاجش ىبأ ىضاقلل بيرقتلاو ةياغلا نتم )

 :: فصلت ا هيلع تنك م1978 / ه48١ ةنس قف كلذو ( ىناهفصألا

 امدنع كلذو « نوراه دمحم مالسلا دبع خيشلا ةعجارمو حيحصتو طبض »

 « ةرشع ةسداسلا نس ىف « ةيلوألا ةثلاثلا ةنسلاب رهزألاب آ ريغص ًابلاط تنك

 تاكل اةهبقا احم وسو دي مرلفلا وادور نإ ىلا سر دج تأ نأ لقارقتلكو
 . ةيفنحلا بهذم ىلع هقفلا سردأ نيحلا كلذ :3 تنكو « ةيعفاشلا هةف ى ناك
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 ررقم باتك ىلع همس! روهظب رغص بلاط ةحرف ىدم روصتت نأ كلو

 . ركبملا تقولا كلذ ىف بالطلا ىلع ًابمسر

 : هب زتعي باتك

 ٠« ةيملعلا كت ريسم ىف هتناكم لتحم ىذلا باتكلا نع انلأس اذإو «

 ش ؟ هب رتعتو |

 : هيخأ لع اهدحأ وأ م رثوأ نأ عيطتسأ ال ىئانبأ ةباثمب ىتتك .

 كل تركذ دقو « هيخأ نع لقي ال باتك لك قى هتلذب ىذلا قداصلا دهجلاف

 ( مالزألاو رتسملا) باتكل قيلأت 2 : ىداع ريغ ادهج تلذب ىنأ لبق نم

 ريكأ وهو (ناويحلا ) باتكل هتلذب ىذلا ردقلاب ىتك رغصأ وهو هب تينعو

 ءايدألا نيب أهم تفرعو سانلا نيب تعاذ ىلا بتكلا رهشأ لعلو . ىبتك

 بلعثت سلاجمو « ني نيبتلاو نايبلا باتكو « ظحاحمل ناويحلا باتك وه

 بيذهتو « ىراخبلا حيمص نم ةراتمغا فلألاو « سراف نال ةغللا نينا مو

 ديعأ اهلكو « قوزرملل ةسامحلا ناويد قيقحتو حرشو « ماشه نبا ةريس

 نم رثكأ عبط ىذلا ( ماشه نبا ةريس بيذبت ) اميس الو ةرم نم رثكأ هعبط
 . تارم رشع

 قيقحمن ةبسن ىف « ئ رات أطخ ىلع هّينأ نأ  ةبسانملا هذه ا بحأو
 اكريشم قيقحتلا ذه نولعجيف نوئطخ سالو 00 ةسامحلا حرش

 نيمأ دمحأ ذاتسألا نيبو ىبي كرتشملا امنإو . نما ةيقحأ ذاتسألا نيب 0000

 .باتكلا هجو ىلع بوتكمو زراب رهاظ وه اك ءطقف دادعإلاو رشنلا ةيلمع وه

 ىف هملق هتك اميف نيمأ دمحأ ذاتسألا فا ريعاد ىب صاخ وهف قيقحتلا امآو

 ظ اناا كلذ ق ناك دقو . ةمدقملا نم ةسماخلا ةحفصلا

 قيقحن ) ى اتي صاحلا ىزازتعا نلعأ نأ ٠ عيطتسأ كلم اف عم انأو

 لماكتم ىملع عادتبا ا ا

 كر



 1 تاالاقمو ثوحخ

 اذه ىف عماج لماك باتك لوأ باتكلا اذه ناكف . لبق نم ًادوجوم نكي مل

 ديحولا روتسدلا نالا ىلإ دعيوهو . هتالكشم جلاعيو هجهانم حضوي نفلا

 . نفلا اذه ق

 ةباتكلاب لوانت نعقرشتسملا ضعب نأ باتكلا اذهل ىجا رخإ دعب تملع دقو

 ًاباتك عنص قرشتسم رنغ وأ اقرشتسم نأ ملعأ مل ىنكلو « قيقحتلا رومأ ضعب
 اذه نم ةيناثلا ةعبطلا ةمدقمه ىف بتكأ نأ ىنلمح ام اذهو . لبق نم ًالماكتم

 : ءابدألا ضعب ىلع ًادر باتكلا

 أطيتغم اهمادقأ ( اهرشنو صوصنلا قيقحت ) نم ةيناثلا ةعبطلا ىه هذه »

 دالب هلب . . ةيبرعلا انضرأ ىف عضاوتم ىدص نم اهتقباسل ناك امبو اهم

 نيقشمدلا انناوخإ ضعب ناك نإو ٠ نيئنهم ىلإ اوبتك نذلا . نئقرشتسملا

 ةلذ نم هلاثمأ هب رعشي امبو + هسفن فعضب معز « ةباجنلا هيف متسوتن انك نم
 اليلك ! ىماه ىلع كلذب عضوف نوقرشتسم لا بتكام ىلع علطأ مل ىنأ : ةيملع

 قبسأ مل ًالماكتم ًاملع عضأ نأ  هدحو هللا نوعب - ىننكمأ ذإ : هب زتعأ
 ؛ ةمومسم فام ب رعلل اهيف عضو ام ريثك ةدئام ىلع لفطتأ نأ نود « هيلإ

 . « ةقوم رملا ةيملعلا ةنامألاو « ةقيثولا د وهجلاب ةلفاح برعلا دئاومو

 :٠ نييبتلاو . . نيبتلا

 - لاتننتنوكلا قدنف ى دقعنملا م ركتلا لفح ى - نولوقت مكتعمس ف

 ةرابع ةقباسلا ةباجالا 8 نورركت نآلا مكتيأر 0 نيتلاو ناببلا 1

 كلذل م ريسفت أه ... ( نييبتلا 0 ن رثكلا ىدل لوادتملا ناك دق .. ( نيبتلا ,

 لويد ف ورشلا نأ ف لفعل زان تيرا ةهيجو ةظحالله هذه 5

 ىرت رومألا ةعررط نكلو نب ءايب بس (( نيبتلاو تايسلا)) وه باتكلا اله يما 6

 نحنو « هنيعب نيبتلا وه نايبلا نإف « قطنملا عم "ىثمتتال ةيمستلا هذه نأ
0 - 

 . اهريسأو هبتك رهشأ ةتيمست ,و بيعلا اذه لثم ىف مي نأ ظحاجلاب أبرق



 ثارملا ءامحإو انتراصضح دع © م

 وه لوألا قشلا : نيلخادته نيقش وذ هنأ ىري باتكلا اذه سرادلاو

 : اياصولاو بظفلاو ثيداحألاو رابخألاو صوصنلا نم ظحاحلا هراتخا ام
 . « ناببلا » ةملكب ظحاجلا هينعي ام وهو « كلذوحتو داهزلاو بارعألا مالكو

 باتكلا اذه ظحاجللف « ةركبلا هتروص ىف ىبدألا دقنلا وه ىناثلا قشلاو

 كلذ دعب ىمست « ةماع ةفصب مالكلا ىو « هصوصن دقن ىف ةصحاف تارظن

 .هانع أم وه طظحاحلا اهقاس نعل دعاوقهتلا هذهو تا رظنلا هذَيف ( دقنلا م ندب

 . « نيبتلا ٠ ةملكب

 نم ةقيتعلا خسنلان رف ةيقئاثو ةيرات ىرخأ ةيحان كانهو ء ةيحان نم اذه
 هناونع نأب عطقت - باتكلل ىميدقت ف اري كلا دقو  باتكلا اذه

 ةطوطخم ةروصم ىف حوضوب ئراقلا هدج ام اذهو ؛ نيبتلاو نايبلا ١ وه
 7 ( بدأ هضم و مقر تحن ا بتكلا رادب ةظوفحملا ليربوك

 ةروصم ف حوضوب ناونعلا اذه أرقن كالذكو . ه584 ةنسوه اهتباتك خيراتو

 ةيبرعلا لودلا ةعماج تاطوطخلا دهعم ىف ىهو « هللا ضيف ةبتكم ةطوطخم

 ةيوتكم ةخسنلا هذهو . اهله ى رو و اا

 اهأرق دقو . ىمخللا جاجح- ن ٠ دمحم 2 ١ فسوي نإ دمحم ورم ى أ طخم

 . هه/1/ ةنس قى ىشحلا دوعسم نب ع 35-ف 1 مامإلا ىلع اهعجارو

 اا ثلثلا هنم خسن ىذلا رهسأ || رخآ قى دجو هنأ خسانلا اذه بتكو

 : هصن 1٠١ باتكلا

 ةخسن نييبتلاو نايبلا باتك عيمج ىلع لمتشم وهو . رفسلا اذه بتك ٠

 ةرغ ىق هدييأتو هللا نوعب مف « ةلماكلا ةخسنلا ىهو ٠ ىدادغبلا رفعج ىبأ

 ةالمد ظحاحلا ةأفو لعد ىأ ءاا ةقايجللاو سول 3 مو ةئيس نم رخآلا هع

 . هلس 97 ىلع ديرت ال

 . هللا ءاش نإ ةسماجلا ةعبطلا ىف اماضن ىلإ ةحيح.صلا ةيمستلا هذه ديعأسو
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 : ةيبدآلا تانوكملا

 ةديعبلا تانوكملا ام .. قّحملا ىف اهرامث ىتؤت ةديعب تانوكم كانه ' هه

 اا ةيردآلا مكتايح ىف

 لجسأ نأ عيطتسأ ىيلأتلاو ىناقثلا ىطاشن ءدب ىف تارثؤملا نع «

 ركألا ىيقش ىلإو ةثارولا لماع ىلإ عجري هيف لوألا لضفلا نأ خيراتلل.

 .هرمح قى هللأ دم نوراه دمحم لضفلا بأ دمحم ذاتسألا

 نوراه خيشلا هل روفغملاىدج : نوفل ٠ هلهأ لك تيب 0 تدلو دقف

 همسأ تدجوو ايندلا ىلإ تجرخخ « رهزألاب ةدياعصلا قاور خيش قزارلا دبع
 ًافورعم نآلا ىلإ لاز الو « تقولا كلذ ىن ًادج اروهشم ناك باتكي ًانورقم»

 باتكب ًانثورقمو ء(فرصلا لع ىف فرظلا ناونع ) باتك وهو « ًلوادت
 ىوحن باتك وهو ( ةعلاطملا حيحصت ىف ةعفانلا ىدابلا ) باتك وه رخخآ

 ناونع ) ىعدي رخآ باتكيو « سرادملا بالطل هعبط داعي نأ ىمتأزجوم

 « ( ةغالبلا مولع ىف ةغايصلا.نسح ) ىعدي رخآ و « ( ةباتكلا دعاوق ىف ةباجتلا

 باتكل لماكلا ريرحتلا ىلع فارشإلاب ماق ٠ هنأ فو رغم لجسم وه'اممو

 ظ . كرابم اشاب ىلع خرؤملا ملاعلل ( ةيقيف ةورالا ظاوقلا)

 .ناذوسلا ةاضقل ايضاق ناك ىنأا نو راه دمحم خيشلا هل روقعللا فدلاووب'

 نءأزج ىف (ةيدمحملا ةريساا ىف ةيلوألا سوردلا صيخلت ) هتافلؤم نم أرقأ

 ةيملعلا دهاعملا عيمج ىف نيتيلوألا ةيناثلاو ىلوألا نتنسلا ف انيلع نيررقم اناك

 ىف سورد ) باتك آضيأ هلو ؛ بلق رهظ نع امهظفحأ تنكو « ةيئيدلا

 ْ . (ةببر ,هلا ةغللا .بادآ

 ناوأل اق:اس ًاقيقحت هل كانو ىنأ تاودش انقلاب ىرظن ىع رثسا امثو

 نال ( كرصأا عماج ىلإ لوصولا ريسيت ) .باتك قيقحت وهو « قيقحتلا

 . ىنابيشلا عيبدلا ىب وأ



 ثارتلا ءامحاو انتراضح  ه ١٠ه

 يل وو يسع حسب ور تبسس سوس

 .ىدتج باتكل ةيشاح عنصب ماق دقف لضفلا وبأ دمحم ريكألا ىخأ امأ
 . ( فرظلا ناونع)

 . موقلا ءالؤب ىدتقأ نأ ىلإ ىحوأ ىذلا ىحورلا لضفلا وه اذه

 وبأ دمحم ) ىخأ لضف وهف « رايثلا اذه ىف ىبامغنا ىف ىلمعلا لضفلا امأ
 نم ةديج تاراتخم اهيف عمج لزتملا ىف ةيتكم هأ تناك ىذلا ( لضفلا

 ىلع ىنعجشي ناكو « تقولا كلذ ىف رهظت تناك ىلا ةليصألا بتكلا

 ناك هنأ ركذأو « هناوخإ عم ةركاذملل هساجم روضح ىلع ىلمحو اهءارق
 .تاقلعملا ظفح تممتأ اذإ اهيلع لصحأ ( بيج ةعاس ) ةأفاكم ىل دصر دق

 وحن ىف اهحورش ن٠ ءىش عم عبسلا تاقلعملا تظفح ة را ال و

 «ةغللابو بدآلاب عولولا باب ىنامأ حتف اذهو . ًاديج ًاظفح طقف رهشأ ةثالث

 . فيلأتلا ىف ريكفتلا بابو

 ىذلا حاجنلا وهف قيقحتلاو فيلأتلا ملاع ىف ىرارمتسا ى تارثؤملا امأ

 امهم تلصح ( بلعث سلاجم ) و ( ظحاحلل ناويحلا ) ىباتك جارخإ ىف هتيقل
 « ةيبرعلا ةغللا ممجم نم « م٠146 ةنس ىملعلا قيقحتلل ىلوألا ةزئاجلا ىلع
 « لبق نم هيلع تمزع اميف رمتسأ نأ ىلع ًازفاحو اعجشم آرمأ اذه ناكف

 ىهو ءًادلجم ١8 اهتادلجم ددع غلب ىلا « ظحاملا ةبتكم » رشنو قيقحن وهو

 .نامعلاو « ةعيرأ ف ' لادرلاد ع ةعبرأ ق نايبلاو « ةينامث ى ناويحلا

0 < [ 

هلق ًاضيأ لءاوعلا هذه سر
 ل ولعتشي اوناك نذلا ددذع 

 ”هلاهعشا ويقع لاب

 روفغملا مهتمدقم ىفو « نيديلا عباصأ نوزواجتي ال انليج ىف اوناك ذإ « ًاداج
 ةذتاسألاو « ركاش دمحم دومحم ذاتسألاو « ركاش دمحم دمحأ خيشلا هل
 لضفلا وبأ دمحمو « ىلش ظيفحلا دبعو «ىرايبإلا مهاربإو ؛ انتسلا ىطصم

 .ق مهدحو اوكرت نيذلا دونجلاك ًاعيمج انكف « رقص دمحأ ديسلاو « مها ربإ

 :عرّدسا افع



 ٠١١ تاالامهو ثرحب

 . ةهصلا هذه ىق دومصلا اورثآ نم تنكو 4 ةزوحلا نع نوعفادي ناديملا

 . كمحلا هللو

 : بدألا ةنارخ

 ءزجلا مققح دقو ؛ هقيقحت لاك إ ىف مت اذام .. « بدألا ةنازخ» نعت هاو

 ؟ ردصملا اذه ريغ مكتين ىف اذامو . م1974 ةنس هنم لوألا

 ادهاج ا ىدادغيلل بدألا هنا زخخ نم رشاعلا ء رجلا نآلا ىدي نب : ظ

 ل ىبي هللا ءاش نإ هروهظبو « رشنلل هدادعإو هقيقحت ” ى

 نعينانأ اك هنا زها ةينفلا سراهفلل قابلاو « صنلا ةيقبل ءزج- فصن امهنم

 6 الاطر ات وطرد هال ا د مرع ريعأ مل ًاردان ًاعوبطم ىدي

 « ه١1701 ةنس بئاوجلا ةعبطم ىف باتكلا اذه عبط دقو « لوهجم فلؤل

 رايتخالا ةدّيجلا تاسامحلا بتك ىف دعي وهو ٠ لماك نرق ذنم ىأ

 . صوصتنلا ةزدانلا

 ىلإ جاتحت ىلا ىتتك ضعبل عبطلا ةداعإ ىلع فارشإلا ريغ هلك اذه <

 : ةداعإلا

 :عردنا افع



 تا

 ا( فملت ) ةدام ىف ىوفل قيقحت
 دهاعمو معلا رود ىف ًانارود تاملكلا رثكأ نم « ذيملت ١ ةملك لعل

 نم ةفلتخم راوطأ ىف تلخد ىلا ةيخمراتلا تاملكلا نم ىه مو « ةسارمللا

 ةملكلا هذه ليصأت نأ ديب . ملعلا بلاط ىبعم ىف نآلا ترشتسا ىح ةلالدلا

 ىلع ًاميدق تنك دقو . فيقوتو حيضوت ىلإ جاتحم اهعومجو اهناقتشم نايبو

 قيقحتلا اذه ى ىدادغبلا ةلاسر تدجو ىبكلو « الماش ًاتيمحن اهيف بتكأ نأ

 هل ل ل نك اج فوأ قد

 ا رواجا

 34 . بدألا ارح بحاص 4 ىدادغبلا رمع نب رداقلا دبع وه ىدادغبلاو .

 ٠6 88 ةنس رصمب قوتملاو ٠ م١٠ ةنس دادغب ى دولوملا

 مقرب ةيناثلاو « ش عيماجم " مترب اهادحإ ؛ ةيرصملابتكلا راد ةنازخم ىرخأ

 ثالثا خسنلا تلباق لفو 1 ميماجم <١ *؟ مترب ةثلاثلاو 3 عيمأجسم ١8١

 . اهبيترت ىلع > « ب « ا زومرلاب اهيلإ تزمرو « ضعبب اهضعب ةريخألا
 ةدايزلا ىمالع تال هتْنأ م لكو 1 هس هخبسن اهلكأو خسنلا هله حصأو

 . اهنم وهف

 مدان اسس
 هبعحصو هل آو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو 34 نملاعلا بر هلل دمحلا

 ْن رهاطلا نييطلا

 ةماكلا هذه دجأ مل ىنإف « ذيملتلا ىعمل ام ركذ تاملك هذهف (دعب امأ )

 . م1546 ةنس سرام ددع فطتقملا ةلجممب رشن (*)

 :عرّدسا افع



 تاالايثمو ثا ٠١ ١

 ركذو . رششحلاو ليلجلا ( نايبل ) ةنوددملا « ةلوادتملا ةغللا بتك ىب ةروكذم

 مكحناو ١ ىرهوجل حاحصلاو ٠ ديرد .ناال ةرهمجلاك ريمط.ةلاو ريقنلا

 : ىدابازورفلا ندلا لك سوماقلاو ع ىناغاصلل بارعلاو « هديس نال

 ( ذملت ) ةدام ف ا ع مركم نال برعلا نال ىالإإ « اه ريغو

 ةلوادتم ةملك اهنأ عم ء ه ذيملت مهدحاو ٠ عابتألاو مدخلا ذيمالتلا ١ : لاقو

 . مالعألا ءاملعلا فيل آَّب ىف لامعتسالا ةريثكو . صاخلاو ماعلا نب

 هلوق ىلإ تلصوو « بيبللا ىنغم باتك تأرق ال ىنأ اذهل ثعابلا ناكو

 ترب هل ذيملتل برعأ ءارقإلا خياشم ضعب نأ ىل ىكح » سماحللا بابلا ف
 ذسملتلا ١ : لاق 000 كلما ْن مها ربإ لضافلا هح راش تاو 0 لصمملا

 حاحصلاك ةلوادتملا ةغللا بتك نم ءىش ى هيلع فقأ مو . خيشلا ىلع ئراقتلا

 ها . « امهريغو سوماقلاو

 ىح ٠ رخاوألاو لئاوألا تافنصم نم « رئافدلا نوطب تعبتت ذئنيحف
 نب ديبلل أ رعش هيف '' !قاس هنإف « ىرونيدلا ةفينح ىبأل تابنلا باتك ى هتيأو

 تيما انهو نداخمفلا ضرما تيار

 انيق ”نبعوتم ول 2 ءاملاف

 (؛؟ايشق 1لْول ذيمالتلا ولجب ظ

 : برشقلاو بشتقلاو . عاّمصلا ناملغ قيمالتلا ١ ١ .تايبألا داشنإ دعب عب لاقو

 : وه تيبلاو . ( 4 : ؟ ) شيعي نبا حرش رظنا . وحنلا ىف ىرشخعزال لصفملا (1)
 ا معن : ١ سيمحلا . لاق ذإ تار انفلاو بيلتلا هللا دعس ال

 . نونظلا فشك ىف هركذ . هالو ةنس قوتملا ىلحلا دمحم الملا نب ميهاربإ وه (0)

 . فشيرحت ٠ ىاحلا» : عض وم (( ىلع و : ل « أ ىو

 | : . ب ىف باوصلاو « قباس »و :  ءا١ (م)

 . ةغاصلا نالغ ذيم التلا ٠» .: هيفو ...ىسموطلا حرشب ١4١ ص هناويد ى تيبلا (:)

 ْ . « ىسراف ديمالتلا



 ملت ةدام ى ىوغل قيقحم - 5 لسا

 -ىنلا كردأ رعاش وهو« تلصلا نأ ةيمأ رعش ى ًاضيأ هتبأرو

 و وابا يالا

 ىف لاق . هنم بجعلا ىضقي داكي ال امم وهو « ءايبنألا صصقو ةرخآلا
 : ةديصغ

 انّئمأ تناكو انلقعم ضرألاو

 ادللون اهيفو انتماقم اهيف

 اهتافاذق ىلع ذيمالت اجو

 09 نع صئا رفلاف انا

 . « ةكئالملا ىنعي « مدخلا ذيمالتلا : ؛ هناويد حراش لاق

 ظ : الي ىف ًاضيأ لاقو

 0 تنبلب الو انع ةرم : تفشك ال

 ءاحلا نإف « ' 7) ىمجعأ ان وتل ةطتههج مو نأ

 جروس مأ ا (©9 هدم نع ضيوعتلا تناك ءاوس

 درفملا ى بسنلا ءا نع ضيوعتلل ( اهيناث ) . ةجلايكو ةجليكو ةجزاومو

 ضيوعتلا ( اهثلاث ) . ةقرازأو قرزأو «ةبلاهمو ىلهمو «ةثعاشأو ىعشأ وحن

 )١( ةيحانلا ىهو « مضلاب « ةفذق مح : تافذقلا .

 ىبرع هنأ ىلإ بهذي ىدادغبلا نأك (؟) .

 26ه ةدمرو : ءا(م)

 :عرّدسا افع



 ٠١ تاالاقمو ثاوح

 . ةنرافعو ىنرفعو « ةطنابحو ىطنبح وحن ًازاوج ةسماخ فلأ نع [ امإ ]

 عضاوملا هذه ريغ ىو . ةربامجو رابج وحن ةفعاضم ©[ نبع ] نع امإو

 .: حامرطلا لوقك «.مالت ىلع رعشلا ىف ذيمالتلا يخري دقو : "'ليق

 نرق هبش او ا 0

 ةيشحولا ةرقبلا

 مه ليق ٠ برعم ' 9 ىمجعأ مالتلا » : "”تابرعملا ىف قيلاوجلا لاق
 . تيبلا اذه دشنأو « ذيمالتلا ,ه ليقو « ةغاصلا ناملغ ليقو « ةغاصلا

 (© ىنقثلا ةملس ن ناليغ لوق حاحصلا ةيشاح ىف ىرب نا دشنأو

 ظ ظ ظ : ًاضيأ

 مالتلا 0 اهكش زرحأ دق صاالد ةفعاضم لابرسو

 هنأ لعق حتفلا امأ . ا دا -- ىورو

 مالتلا ١» : لاقو ؛ حاحصلا بحاص هيلع رصتقا دقو . ةرورض ذيمالتلا مين رم

 . « لاذلا هنم تطقس ذيمالتلا

 اهتابثإو . أطحلا ىلع ةمالع طخ اهقوف لعج نكل ح ءأ ىف « نبع » ةملك تيتك )١(
 ظ . ب قاك باوصلا نيع

 هب نم تبثأ ٠١ هجولاو «٠ ةراجح » ةملكب ةلصتم اهنأ لع كلذو « ليلق » : - ءا(؟)

 00 . قايسلا نم مهفي أك
 4١ ص بتكلا راد عبط قيلاوجل برعملا (0)
 ظ  .ةمحقم ه ليق» : ةملكو « برعم ليق» : - «أ (:)
 هفاغألاو 1918م ةباصإلا ىف هتمح رت . مالسإلاو ةيلهاجلا كردأ « مرضخم رعاش (ه)

(316: 7-4 :). 

 :عردنا افع



 ذملت ةدام ى ىوغل قيقحمل 5 ٠١
 ويجي يسمسم سا ملال اج عب ديم دي دس دي. قس وج وس صحم جي لج ١

 ا ةا ؛ لاق « ىلع ىبال اذه : عبات حاحصلا بحاصو

 : رعاشلا لوق ةرورضلا حيبق نمو.

 ٠ مالثلا ىديأب جيلامحلا لثم ٠

 ىلع نوكي ال كلذ نأ كتملعأ دقو . تدلع ةذمالتلا ديرم : اولاق

 مخرتلا ىف نوكي ال ام وحنلا اذه نم ءاج دق هنأالا] . مدقت اميف مخرتلا

 : 9 هلوقك

 ظ 00" نابأف علاتمب اَنملا سرد .

 ول داود ىبأل هودشنأ م كلذ لثمو 1 لزانملا 1 كيررد 8 اولاق

 ظ ظ : ىدايإلا

 الاب يحاك ىدت 520

0 

 لاق . مالغلا ىنعمب « نوكسف رسكب ؛ مت خجلا ليفاربكا امأو

 دارأ « ءايلا تابئلو ءانلا حتفب ٠ ىنالتلا : هاور "7نف : © مركم نبا

 لاذلا فزح : لاقو « ورم وبأ هاور اذككه . تاي ىعي « ذيمالتلا

 ًاصوصن ىدادغبلا اهم لقن . م0707 ةنس قوتملا ىمرافلا ىلع ىنأل ةيركسعلا لئاسملا )١(
 ه8 )4١ ء »ل6 ؟5؟/5-14 : ة/١ ) رظنا . ةنارحلا نم ىش عضاوم ىف ةميق
 . فيرحت « ةيركسعلا لئاسم » : » « أ . قالوب ( هم» ءالس « ؟ال/4 - :5/م

 ١88٠ ةنس ائيف ميلا ص هنأويد ىف هل ةديصق ملطم تيبلاو . ةعيبر نب ديبل وه (؟)

 . زمهلاب «داؤد وبأو :-ءا(0)

 : اذكه ( ١ : ١88 ) ناللا قف تيبلا ىور (84)

 ايلا اهكباتس ىذت اهنأكف اهموئجل رئاح لدنج نيرذي

 . (ملت) ةدام برعلا تاسل ىف (0)

 . ناسللا نم صنلل باوصو « نمو » : لصألا قف (5)

 :عرّدسا افع



 ملتلا : لاق ديعس ايأ نإف' « ءاتلا ربسكب « مالتلا : هاور نمو (1) اهارخآ نم

 9 عيمجلاو . ذيملت ريغ وأ ناك اذيملت « ملت مالغ لكو : لاق . مالغلا
 . ىهتنا . « ةركآلا مالتلاو « ةغاصلا مالتلا : ىبارعألا نءا لاقو . مالتلا

 . جيلامجلا هيك ى هعوقول "7 عانصلا نم فيحصت ( ةغاصلا » : لوقأو

 . 27 ىناثلا تيبلا هعفديو

 : راككألاو « مالغلا : رسكلاب ء ملتلا ١ : سوماقلا بحاص لاقو

 . ذيمالتلا : باحسكو . مالت عمجلاو . ؟”ليوطلا هخفنم وأ ٠ غئاصلاو
 امنإ [و ] ةداملا هذه نم سيلو « اهريغ ىرهوجلا ركذي ملو . هلاذ تفذح

 . ىئيتنا . « لاذلا باب نم وه

 . ىبارعألان ا لوق نم هذخأ دتف « غئاصلاو راكألا » : هلوق امأ : لوقأ

 . راكأو غئاص عمج كي رحتلاب ةركألاو ةغاصلا نأ ىلع

 طلغ دقو « مهضعب لوق نم هذخأ دقف « (”هخفنم وأ» : هلوق امأو

 : رخآلا لوقك :١ روظنم نبأ لوق انه ىدادغبلا طقسأ (1)

 اهيئارأ سس رخخوو ىلاعتلا نم ه رمت مل سس رب راشأ اه

 ناسللا ىف اك . ىركشيلا لهاك ىنأل تيبلا اذهو « ابنارأ نمو: +. بلاغتلا نم قا
 نا

 . ناسللا ىفام تيثأو « عمجلاو » : لصألا ىف (؟0)

 . « عانصلا فو : طقف - (؟)

 . فرحم « همفديو م : ناكم ه ىف و ح . ١ . ةملس نب ناليغ تيب ىلإ ريشي (4)
 ب نم تبثأ ام امجاوص م ليوطلا ةخفنم » و نونلاب « عناصلاو » : - « !(5)
 . فرحم ه ةخفنم وأ» : ج ء5(1)



 ذدملت ةدام قى ىوغل قيقحم - * ١٠١م
00 

 ا اي لا 6-50 "نأ ثيللا نع ىرهزألا لقن

 ١ . 2" لطاب اذهو : لاق

 ىف حاحصلا بحاص ىلع ضرتعا هنأ « سوماقلا بحاص نم بجعلاو

 . لاذلا باب ىف هركذي ملو « هلثم هتبثأ هنأ عم « محلا باب ىف مالتلا هركذ

 )١( لاق ممضعب نإ : ثيللا لاق - ىرهز ألا وهو - روصنم وبأ لاق » : ناسللا ف :

 «دحأ هلاق ام لطاب اذهو : لاق . ابف خفني ىلا جيلاجلا ذيمالتلا .

 يك
 رزعردنا اذع



 تاع

 *”ىبرعلا نايبلاو ىبرعلا ركفلا ىف اهرثآو لبالا
 امو : سانلا ضعب لوقيو « رمألا لوأ ىف ًابيرغ ناونعلا اذه ودبب دق

 ؛ سانلا اهلقانتي ةغل ىف رثأ اه راص فيكو ! ؟ مجعلا تاناويحلا هذه لاب

 ؟ ؟ نوثداحتيو هب نورواحتي امب اهامنو اهايح قى نوديزيو

 « ىش لماوعل عضخن امنإ تناك ام ةنئاك ةغل نأ مهنافو « كلذ نولوقي

 ايندلا رونل هانيع تحتفت لوألا ىودبلاف . اب نيملكتملا ةئيب « ةئيبلا : اهمهأ
 ناكربم فايرطأو هيفا رع رق د ننال نابو ا نيو ردقلا ونقش لع
 ىلإ شيعلا هعفد تبنلا حوص اذإف ٠ ءامسلا ثيغ نم هيوبأ ماعطو هماعط

 ناكو . . اديدج ًاعبرم عجتنيل ةعقب ىلإ ةعقب نم لبإلا روهظ ىلع ةنحرلا
 اه وعقدو هطهرو وه لبإلا ىلتعا دجلا دج اذإف « تاراغو بورح بحاص
 . هئايشأ بالتساو ودعلا باهتنا ىلإ

 .لثم ءىش هبجعي الف ناويحلا بورض نم هلوح ام ىلإ رظني ناكو
 > ,مع الضفف . ةدئاف لظعأو ناويحلا لك نم هيلع ىدجأ ىهف « لبإلا هقورتام

 لمح ناك . اهرابوأو اهدولجو اهموحشو اهموحلو اهنابلأ نم ديفي ناك

 رضا ديدشلا لامتحالا كلذ عم الو . . لاقثأ نم اه ريغ عيطتسي ال ام اهيلع

 ةةشم كلذ فى اهبحاص موست ال ليوطلا ًامظلا ىلع ريصتل اهنإو ٠ عرابلا

 . ًاموي رشع ةينامث شطعلا لمتحت اهنأ مهدنع فورعألا نمو . بيترلا ىرلا
 اهبجعي امذإو « ريمن فاص ءام نم ىغتبي اميف ىودبلا كراشت ال لبإلا نأ امك

 ده بال لبإلا ٠ ظحاحلا لوقي . ناذإلا هنع ف زعبي ىذلا ردكلا ءاملا

 رئاس نابلأ ىلع ال مهليضفتو اهنابلأ مهتباطتسا ىلإ اذه . « ظيلغلا الإ ءاملا
 امه لبإلا نايلأو رمتلا ناك دقف : ءاذغلا ى اهيلع مههدامتعأو ٠ ناويحلا

 . اذه انموب ىلإ ةيبرعلا لئابقلا مظعمل ناس رلا ناءاذغلا

 م ١55 ةنس لي ريأ ددع ةيتيوكلا ناوبلا ةلجم ()

 عربا افع



 ىبرعلا نايبلاو ىبرعلا ركفلا ىف : اهرثآو لبإلا - ا ١١

 200 ا

 ىلع امل هليضفتو لبالل ىودبلا فلإ غلبم ىلع انلدت ةقطان ةروص هذهو

 تاذ ةيرودب تناك ور تت ةييلكلا لدغ تقي نويت نأ نووري . ناويحلا رئاس

 لع انرتك ادم أ قتلا دعو اه ةيواعم اهم بجعأ - رهاب لامج

 بهذلا ىناوأ نم هيف عضوو ٠ فراخرزلا عاونأب هنيزو . قشمد ةطولغ

 < هب قئال وهام ىشوملاو نولللا ىورلا جابيدلا نم هيإ لقنو « ةضفلاو

 : فئاصولا اهوحو أموي ايفر ياس اان فئاصو عم -- :

 اهراكوأ ىف ريطلا تراك تعمسو « اهراجشأو ةطوغلا ىلإ ت

 5 هوا 50 نيحايرلاو راوتلا حئاورو راهزألا ميسن تميشتو

 م لب

 ا

 8 .-. 0 4 ع

 3 ل سا 2

ِِ 2 2 - 

 .قصلأو اهدنع رثآ هنأ ىرتو « هب هونتو لبإلا نم ركبلا دجمت ىمهف

 يك



 ثوغي دبع نب دوسألا نأ ددصلا اذه ىف ىوري اممو . بيحنلا ىث فرسأو

 ىلع شيرق تحان اماف « ردب ةعقو ىف لق دق مهلك « ندنب ةثالث هل ناك

 هباحصأو [دمحم كلذ غلبيف اولعفت الو : : اولاقو مهيف اهَوالَمع ضمن اهالتق

 ذإ كلذك وه ائيبف « هيد ىكيي نأ بح اذه دوسألا ناكو .( مكب اوتمشيف

 له ظنا : هرصب بهذ دقو هل مالغل لاقف ؛ ليلا فوج ف ةحان عم

 ( ىدلو ىلع ىكبأ ىلعل ؟ اهالتق لع شيرق تكب لهو « بيحنلا ”لحأ

 ىكبت ”ةأرما ىه امّنإ : لاق مالغلا هيلإ عجر املف . « قرتحا دق وج "نإف

 : تايبأ نم كلذ دنع دوسألا لاّقف ! هتاضأ دق اذ رمعب ىلع

 1 راسسعل اه لضتي نأ ىكسبتأ

  ةدولهسلا موسنتلا نم امهعنميو

 ْ ل كت ىلع 2 ةالسف

  فمرقسملا تراك ردي لدغ

 امان امل اولعج 3 ةيسيدقلا نم ًائيش اهدحامو ليإلا ىلع ب ررعلا صرخلو

 وأ « ًاقلطم زراجلا رافش اهلانت نأ نم اهاوحأ ضعب ى هب اهنومح ًاينيدا

 امموكر وأ اهنابلأ نومرح وأ ء ةصاخ طورشب اهرّمع وأ اهرحنب نوحمسي
 ةريحتب نم هللا ”لّدعَتجام )ل : ىلاعت هللا لوق كلذو « لمعلا ىف اهمادختسا وأ

 لا

 هللا ىلع نورَّتفي اورفك نيذلا ل .ماح الو ةليصو الو ةبئاس الو

 ةبئاسلاو ةريحبلا تانك هذه رافت د نرش ماس يأ 0 م ةبذكلا

 : ايار نيالا رتل لق ةةابلكلا ادعي مق: ماحلاو ةليصولاو

 . ( '”برألا 000

 )١( برآلا غولب :٠0-85 ,



 ىبرعلا نايبلاو ىبرعلا ركفلا ى اهرثأو لبإلا "001

 مهتيلهاج قف برعلا ناهذأ ىلع لبإلا ةرطيس نع 'ىني ىنيدلا ريكفتلا اذهف

 نوكت ةزجعم مالسلا هيلع حئاص اهيبن نم تبلط دوم ةليبق نأ مركلا نآرقلا

 « زيجعتلا روص ىوقأ عدبت نأ مهتلليخم تدهتجاو هتوّبن قدص ىلع ًاليلد

 ةقانلا جورخ اوبلطف « ظعأو دشأو ةيآ عدبأ ًاناويح ةقانلا قوف اودجب ملف

 مهيلع طرشو « ةقان ءامصلا ةرخصلا فوج نم مل هللا جرخأف « ةرخصلا نم

 اوراعو عمد بأ نع ارش هوركتلا ام« مهنم نونمؤملا اهيضر اطورش

 .:نيمتاج ىرايداف ؟ |وحبصأأف "ةفج رلا مهن ”نمخأف اهمئاوق اوعطق ىأ  ةقانلا

 ”لثملا برعلا برضو :« تاره عبس نآر ملا ىف ةقانلا هذه ركذ درو دقو

 . « رادق نم مأشأ » : اولاقف ٠ رادنق همساو « ةقانلا كلت رقاعب مؤشلا ىف

 مهدنع امنأش ظعلف . برعلا ةايح ىف لبإلا رثأ ىلع ًاءوض قلي رخآ رمأو

 4 تائملاو ةئاملاو رشعلا ناب حوارتي ليولا نم اصاخ أددع ليتملا ةيد اولعج

 . طيسقتلاو مجنتلا ماظنب امإو ء لجاعلا دقنلاب اًمإ « ليها ءايلوأ ىلإ قاسمي
 : هلوق قف ىملس ىب أ نب ريهز هلم ام وهو

 ظ تحبصأف ناتملاب مولكلا ىتفعت

 0 اهيف سيل نم اهمجني ظ

 ها ب نع

 قى اهيلإ لإ مضو « لبإلا نم ةّيدلا ةدعاقل ًادي ؤم كلذ دعب مالسإلا ءاجو

 ا . ةضفلاو بهذلا كلذ

 :عرّدسا افع



 ١11 تاالابتمو ثوح

 ىأ «  ىثعلا » نومسي اوناك مهنأ لبإلاب ةقلعتاا برعلا دئاقع نمو

 0 دصق كلذ 0 اما اذإف ءودب ا مدع

 : هتبأبسس ا

 دبدماب اميفذا الآ ديمي كو امس

 ديكلاو مانا 2[ يسال ةافكحيتش كل

 « لحفلا نيع اوئقف فلألا تغلبف مهدحأ لبإ ترك اذإ برعلا ناكو

 ىناثلاو « أقفملا لوألا اوهسو « ىرحخألا نءعلا اوئَف فلألا ىلع تداز, نإف

 . ىمحملا

 : قدزرفلا لوقي اذه قو

 تاقفاحللاو ىتتما تيبو ىمعملاو ًاقفملاب كك تبلغ

 لامعتسا ىه « لمأتلاب ةريدج ةرهاظ حملي ىبرعلا رعشلا ىف رظانلاو
 لاق . ناويحلا نه اهريغب نومسقي نوداكي الو « نيميلاو مدّقلا ىف لبإلا

 ظ قرع تاذب تاصقارلاو امأ

 كا رألا نامعتب  ىلص نمو

 ىداؤف ىف كبح ترمضأ دقل

 لاوس نم ًابح ترمضاأ امو

 تاذو . صققرلا ىمسي اواو ريست ىلا لبإلا ىه تاصقارلاو

 . عضوم : قرع

 : رخآ لاقو

 :عردنا افع



 ىبرعلا نايبلاو ىبرعلا ركفلا .ؤ اهرثأو لبإلا 1
 مس مس وسو سا يس سوسو ا آل للز1اا:ز[١ا ١ للا ا

00 37 00 
 هقدارد ط ِممْعْلا ءاردححصب بحن

 امل لعجت نأ : اهراعشإو . لبإلا نم ةيتفلا ىهو : ةركب عمج : تاركبلا
 ةصاخخ اهنأل : اهيلع ىل وتس الثل + ال أ زييمت اهماتنس ىف نعطت نأب ا راعش

 : رخآلا لوقك « ريثك . متسَقلا نم اذه وحنو

 1 نإ تاكسفا را تورو حتا

 اراب ا ا

 : هلوقو

 ىمت رد سسيعلا هل 5 ديم ىذلاو امأ

 اهليمذ ًاليوط ًائعش هتاضارل

 مهده كلذ ىق مهعم نوقوسيو 3 هيإ نوجحمو مارحلا تيبلا نومظعي ًاعيمج

 نيح اهددع غلي ىلا : ةيعكلا لوح ةيوصنملا مهناثوأ ىلإ هب نوبرقتب ىذلا

 نوريو « الافتحا كلذب نولفتح اوناكو « امنص نيتسو ةئامثالث ةك حتف

 مهكراشت كلذب اهناكف ءاهيلإ مهلمحو مهتهلآ ىلإ مهيندت ىلا ىه اهنأ لبإلا ىف

 نأب ةقيقح «٠ ةمركتلاب ةريدج كلذل تناكف « هيلع مهنيعتتو مهكسن ىف

 00 نيميلاو مم-.هلا ض رعم ق ض رعت

 تضرفو ..ىودبلا ركفت ىلع اليوط ًانامز ترطيس لبإلا نأ دمت اذكهو
 . ةينيدلا و ةيسفنلا هتفطاع و « هلّمع و هنيع مامأ اهسفن



 مظع نلعتستو ٠ ةيلاع ةداشإ لبإلاب ديشت ةيآ مركلا نآرقلا ىف دجنو

 لبإلا ىلإ نورظني الفأ + : هناحبس هللا لوق ىهو « اهقلخ بيجعو ابنأش

 . ىهو ءامسلا ىلع لبإلا م دقف « 4 تعفر فيك ءامسلا ىلإو ٠ تقلخ فيك

 .هلانتف اهعفرت ىبلا اهقانعأ لوط .ىف قلدللا بجعأ نم لبإلا ”نأل ! ىه ام

 اذهو . ضرألا نطاب ف بشعلا لوصأ ثتجتف اهضفختو « رجشلا ىلاعأ ام
 نبءلا هذهو « ءاذغلا "لقيو ماعطلا 0 نيح ةريخذ اهل لعج ىذلا مانسلا

 ىلا ءارحصلا لامر عم مءاوتي ىدلا حلا كاذو « ةرتبعملا ةميلحلا ةملاحلا

 ةلحرلاو « ليوطلا رفسلا ىف باودلا نم اهريغ الو ليخلا اهعيطتست ال

 . ريغصلا ىصلا دايقنالاو ةبيجعلا ةعاطلا ىلإ « ةبسهسمل

 لايقإلل ةحضاولا ةروصلا مسر 1 ا ىلع مم رمكلا نآرقلا د اكو

 ضرألا جاجنف قرت ىلا لبإلا بناج عملف « هيلإ ”قاشملا محي و جحلا ىلع

 زع هللا لوق كلذو « قافآلا ةيمارملا قامعألا ةديعبلا اهكلاسم ىأ ؛ ةقيمعلا

 نينا رماض لك ىلعو ًالاجر كوتأي جحلاب ىماتلا ىف ناذأو 9 : لجو

 . 4 قيصتع جف لك نم

 هلاثمأو « هيناعمو هبيلاسأو هظافلأ ف ىبرعغلا نايبلا ىلع انجرع اذإو

 ف لوقلا طسبل نايفكي ال ندلجم وأ ادلجم 'نإف ء« هصوصنو هتاهيشتو

 ظافلألا .عمج « رماهود » : ىناملألا قرشتسملا نأ هركذ ردجب اممو . كلذ

 ةثامعبسو فال 1 ةسمخ ىلإ تاصوف « وه هتقاط بسح ليإلاب ةقلعتملا ةيبرعلا

 ًاقادصم دج هديس نبال صصخْملا باتك ىف رظانلاو . ةملك نيعب رأو عبرأو رأو

 ًابيرق ناك نإو باعيتسالا غلبي ال كالذ عم هنأ دقتعأ ىذلا لرقلا اذهل ًالهذم

 | ىرخأ ةغل ىف اهدجي داكن ال ةديرف ةرهاظ هذهو . هنم

 ..ذاكن الو « ليلحلاو بحاصلا ىبعمب اهمهشت نرملا : ظافلألا نا |

 « ةنوشخ امهيف نوكت ةقانلا وأ لمجلا نب رقلا لصأو « اهقاقتشا لصأ ىلإ نطفن

 عمج ىذلا لبحخلا ىمسيو ؛ ا.هدحأ نلي ىتح رخالا ىلإ اهدحأ طب رف

 ا

 :عردبا ادع



 ىبرعلا نايبلاو ىبرعلا ركفلا ىف اهرثأو لبإلا "070047

 ىق برعلل ةيسفن ةةباس ىلع ةيبناج ةيواز نم انعلطي اذهو . نرقلا امهنيب

 اذكو ليخنالا نم ركاذلا ىلع قالطب , « لحفلا » اهنمو . ا ا

 لحفلاب هبشت ىأ نالف لحفتو ع دتشاو مقافت ىأ « رمألا لحفتسا : موق

 01 كلذ نمو . لبإلا ٠ م 0 رولا لحفلا نم هلك اذه 0

 سيلا يل هنمو : رك ىلإ عزتي ال 5 يي

 4 بأذتو 5 رهذلا نم 5 رملتو 3 لحفلا نم ٠ لحفت : روق ريظن ىهف

 ش .:تكذلا نم

 5 ةبقاعلا ةميخ و ةكلهم ةعظفم تناك اذا 1 ساوزمف هضسرتساو توا وكف

 : مطحلا ن سيف لاق

 لكوم شرور لا ترشما : ىنإو

 اه ءاسه ديرأ م سمن ءادقإب

 + اهنم اند نم اهسارضأب نوع نيل سورتفلا ةقانلا نم هلصأو

 . اهقلخ ءوسل
 ةيلهالا ىرصع كردأ ىذلا هلصأو 1 مرضخملا : كلد نمو

 د قاس او نييل اتم ندهع كا 0 نم ىلع لعب نم قلطأ مث 3 مالسإلاو

 ىف اولخد م ةيلهاجلا لهأ ناكو 5 نذآلا فرط مطق ىهو 3 ةمرضخ ا

 مهمالسإل ةمالع نوكتا اهفارطأ اوعطق ىأ : مهلبإ ناذآ اومرضخ مالسإلا

 حبصت نأ مهلبإل ةيامح ةمالعلا هذه تناكف : اوبروح وأ اهيلع ريغأ نإ

 ىلإ هودحت : لوقت وأ . اذك ىف ذإ كاب ادحام : لجرلل لوقت لازن الو.



 ١١1 تاالاهمو ثوحم

 بيرطتلاو مغنتلاب اهقوس وهو « لبإلا ءادح نم هلصأو . فيرش ضرغ كلذ

 ىأ « اهقادص اهيلإ قاس » : مهلوق ةيب ةيب رعلا صصقلا نم ريثك ىف أرقن

 هام لصأو « يت ةلصب بلا لإ تمت ةرابا هذهو « اهرهم اهيلإ مق

 نم تلمعتسا مث .اهيلإ قادصلا كلذ قوسي مثلبإلا نم ةأرملا رهم لعجي نأ

 . ناك ام ًانئاك قادصلا بورض نم برض ىأ مدقت ى دعب

 ىسدنأ ملاع م أ: ملعألا اهنش «٠ اهيف بيصن لبالل ناك مهوامسأ ىبتح

 لاق « لعألا هرفشم ىف ىذلا شلل كلذب ىعس « ربعبلا نم هلصأو ء ليلج

 . رععبلا ةقلخ ةقلخت اذكه . ( --ِ ربعي لكو » ء ظحاجلا

 . ةعيرسلا ةقانلا نايفزلا لصأو رعاش مس : نايفزلا اهنمو

 . لبإلا نم نسملا : دوعلاو . ًاضيأ رعاش مسا : دونعلا نارج اهنمو
 لصأو : ةينكلا ْىدَ ركب وبأ ( و( ركب ( اهثمو 3 هقنع مدقم هنازجو.

 ظ . لبإلا نم ىنفلا ركبلا

 قنع ىف نوكي لدحلا ريرجلا لصأو . فورعم رعاش « ريرتج » اهنمو
 . ريعبلا وأ ةبادلا:

 ةقانلا ىهو 4 لبيعدلا نم هتيمدست لصأ 4 قيقرلا رعاشلا « ( لبعد (١

 رييزلا ن بعصم هنمو . لبإلا نم لحفلا وه « بّعصم » كلذكو 4 07

 ىف ًاليوط ًانامز ناورم نء كلما دبع دهجأ ىذلا ٠ فورعملا ىشثرقلا دئاقلا
 . قارعلا

 رظنف نأ نود ما 53 رف خد ( دنه ) 0 نمو

 : ريرج لاق . ةصاخ لبإلا نم ةئاملل

 ةينامت اهودحب ةدينه اوطعأ



 ىبرعلا نايبلاو ىبرعلا ركفلا ىف ادرثأو لبإلا ١1 ٠

 . لبإلا نم ةئام ةباثمب هل اهنأ ىلإ رظني ادنه هتنب ىمسي ىبرعلاف

 .تناك لبإلا نآل كلذب .ىمس « ىبرعلل رهشلا اذه مسا « لاوش ىح

 . لقتو عفت رت ىأ « هيف اممابلأ لوشت

 5 د د

 .ةغللا ىلإ لبإلا اهتدهأ ةورثلا عيباني نم ضايف عوبني ىلإ لقتنن انهو
 . لاثمألاو تاهيبشتلاب 0 ىذلا عوبنيلا كلذ « ةيد رعلا

 .نك وقا ع وهو « قيتقلاب م جلا ىوقلا تاشلا ب رعلا هش دقف

 ظ : لاق لبإلا

 فولت دإ نايتفل تلا " ةعيض أيف

 يل 20111110

 7 هضاضع نم ًافوخ هف دودسملا

 .توصب ةوق توف هل © همد رغ صنئا رفنم مدلا قفائينا نأ ةرنع ىأرو

 ل تكررت ةيناغ لمي ل حو

 00 يي

 : : دتهحما

 هك م 0 ءاسد سعي



 لبطل : تنالاتمو توف

 : اولاقف هلقع فعضو همسج ظع نمل ًالثم اوبرضو

 . ( رفص 0 هناك 3 رصقلاك رراشب ىف رت يترك - لاقف 0

 4 ا يك ااا اهعباتت ىو 34 اعاذلا ُّق 00 لامجلاب ررشلا هبش

5500-5 

 اولا لصفلاو :تررقلا ن نضجت نيب" ةيودقا قرفلا تاو ةذإَو

 . ىرخألا لبق ضرألا ىلع عقتت ال هيتبكر ىدحإ ”نإف « ريعبلا ىتبكر ك امه و

 2 ساه مصاول ىلا تس عصوا حا ]8 هله ملا '

 لمجلاب اهيشش مهبوفجو مهطخس هولوأو سانلا هذبن نم اولعجو

 : نامعنلل ىنايبذلا ةغبانلا لوق كلذ نمو ٠ راقتلاب جلاعي ىذلا برجألا

 0 ْ ىنأك نعول نسف الف

 تيبس نقلا هب ىلطم سانلا ىلإ

 اذهو . « لمج نم لّوصأ !» و ( لمج نم دقحأ » : مهاثمأ ىف اولاقو

 ليقثلا رجحلا لمح امدنع لهج ابأ تحل ىتلا ةيبصعلا ةشهدلا كلت انل رّسفب

 ىلع صكن هنم اند اذإ دك جاو ارش ركود تردد

 ىتح هرجتح ىلع ةهأذي تسب دق «٠ نوللا عفتنم ًاروعذم ظ ًامزهنم هيبتقع

 ؟ مكحلا ابأ اي كلام : اولاقف شيرق لاجر هيلإ تماقو . هدب نم رجحلا فذق

 "ضرع هنم توند املف « ”ةحرابلا "أ تلك اهدي لأ هيلإ تم لاق.

 هباينأ الو هترصتقو هتماه لثم تيأر ام هللاو ال « لبإلا نم لحف هنود ىل

 . ىنج هل ضرعي مل لهج وبأف « ! ىنلكأي نأ ىب مهف . طق لحفل
 ىوقأ هىش هتليخم ىلع بلغ امّنإو « هبهرّثتو هفيخت لولغ هل تضرعت الو
 لقعلاف' ورغ الو . هلكأيل هاف رغف دق لئاصلا لحفلا ةروص وه : كلذ نم



 ىبرعلا نايبلاو ىبرعلا ركفلا ىن اهرثئاو لبإلا - ٠ انش
 هس سس

 بلغتي امدنع صخشلا ىدل ةفلاسلا تارثؤملا ى وقأ راهظإ ىف دهتجم نطابلا
 . ةيعاولا ةّوقلا ىلع

 ىاده ىلع 0 الو هرمأ مكحي ال لجرلل يخاول تاز علا لاغمأ نمو

 . اهمامأ ام رصيت ال ةقانلا : 508 . 1( ا طرح طبخ ١ : مزحو

 , اهفافحأ عضاوم دهعتت الو اهسأر عفرت اهل امديب 8 ترم ام طبخ ىهف

 ا . نعقو امثيح نعقيف
 ءىرد ا ديرب ( لمج الو اذه ىن ىل ةقان ال » : ةدلالا مهاثمأ نمو

 نم هيف موقلا عقو اميف هل لئخاد ال هننأو ؛ ةمهتتلا نع ”ديعب ةءاربلا لك
 ظ 00 . ةنتفو رش

 001070 ىأ « هبراغ ىلع هلبح ىلأ » : نولوقيو 3

 لج رلل سيلو .( براغلا لع لبحلا ءاقلإ باب ن هاذه» : نولوشي اك .هلمهأ

 .ىلإ اهاسرإ اودارأ اذإ « لبإلا نم ذوخأم وه امنإو « هبراغ ىلع ىناي لبح

 اهعنمتف ضرألا ىلع ”ةطقاس اهوع دي ملو « اهنراوغ ىلع اهلابح اوقلأ ىعرملا

 , ىعرلا

 : ةأرملل مهوق قالطلا ظافلأ ا وا
 مالسإلا ل مدرك ةلاط باوك تريح ىهذا ىأ « كيب راغ ىلع كلبح ٠

 . نئابلا قالطلل آيجوم ظافلألا نم نك عونلا أله

 ا عا 3

 ما الثم هم 006 0 رع 00 برض و

 4 طايخلا مس ّق ”لمجلا 0 ىتح 5-2 711 002 و



 اا تا فا ان ا دق
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 ٠ لبإلا ىحو نم ةدّمتسملا ثاهيبشتلا نم فيرشلا ثيدحلا ”لاختي ملو «
 ليإك ىدعب سانلا نودجت » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ثيدحلا روهشم نف
 رافسألا ىلع ئوقلا بيجنلا ريغبلا : ةلحارلاو . * ةلحار اهيف سيل ةئام

 ندلاو قلحلا ىف زاتمملا حلاَضلا ىوتسالا مهنم ر ادني هنأ ديري . لامحألاو ,

 لبإلا ىف ةليلق ةردان نوككت ةزاتمملا ةبيجنلا ةلحا رلا نأ انك الكثيرة. 

 ”ةاحوتسم تاملك لل حل د قيس لحق دانا

 و اصعلا وحل مكتوحلأل هللاو اًمأ : لوقلا ضعب ىف لوقي ذإ ٠ لبإلا نم
 . « لبإلا بن ؛ارغ برض مكتب رضألو ؛ ةملسلا بصنع مكتبصعألو

 0 طابا كرام مجامحلا ريد ةبطخ قى لوقيو

 : . « اهناطعأ ىلإ عزاونلا

 5221011 ربك بيصن لبالل ناك ةفلتخا رعشلا ضارغأ ىو

 ًادهاش « هتقلعم ثلث وحن ف 2 ىأ دار

 لبإلاب قلعتت ىلا روصلاو ةليخألاب ةبيجعلا مهتيانعو برعلا لاغيإ نع ىبني
 لمجب ال ثيحم ةرهشلا نم ةفرط ةقلعمو « قيقدلا ريوصتلاب امتاضعأ لوانتو
 ىرعش يلو فدتسلا اذهب هن اهتم عذاملا ركاذت نأ .رجزإلا قتيدشلا اذهوو
 ددعلا اذه لثم هلوق قرغتسي ناكأ ةناسنإ وأ ناسنإ ةفص ىلإ ةفرط ذمح اذإ

 ! ؟ تايبألا نم

 ةقانلا فصي نأ , نع ”ةح ودنم م م دققلا ىبرعلا ر رعاشلل نك <ي مل حيدملا نف ؛ و

 عربا افع



 ىبرعلا نايبلاو ىبرعلا ركفلا ىف اهرثاو لبإلا- ”“70أ5

 . ةفورعم .ةردثك جذامن

 اهتعيبطب ةقانلا نآل « مهر افسأ ى لمجلا ىلع ةقانلا نورث وب برعلا ناكو

 ع ليوطلا ريسلا ىف اميس الو ريعبلا نوظلغتسي اوناكو « دايقلا ةسلس ةعاوطه

 .لوق نم قاحإ نءا هاور ام كلذ دهاوش نمو « هريس هيدامو هيج هداصل

 دقل ىخأ اي هللاو » : امهرفس ىف امهو « ةعيبر ىبأ ني شايعل لهج ىبأ

 ظ . «هذه كتقان ىلع ىببقنعت الفأ « اذه ىريعب تظلغتسا ١

 ىلإ جات "نهم قوسلا ”نآل «  لامجلا ىلع نلمح نكف مهواسن امأ

 طرضأو ا لمحلا ناكو 3 ءاجوملا قونلا ةع رس نهم الث كلف ع قفرلا

 سيقلا ىرما لوق رس وه اذهو «٠ نهيلع ًاصرح كلذب نهوصخف أ ريس

 000000 عم اني طيبغلا لام دقو لوقت

 لزنافسيقلا أرمااي ( ىريعي )ت رقع
 . 1( ىقان » لقي لو ( ىربعب ) لاق ثيح

 اهنبل عنش اهيحاص أمم ل ادإ هلا يزعم رهظي ا لبإلا ”نأل 5 هلبإ ندمسب

 : هراجو هفيض

 نامس ريغ ىىجلا قا 0

 ىبس نع سانلا فارصنا دعب الإ اهلبإ ىست ال اهنأب 'ةليبق مهدحأ وجبمو

 جورخلا و سانلا ةعفادم عيطتست ال اهنأو ء اهتوطس ةلقو اهفعضل كلذو : مهلبإ
 ظ ظ : هلوق كلذو ٠ لوألا نقلا ىلإ

 مدح لآ ا مكتادعق تي 7 دغقل

 ةيشع الإ خملا نودري الو

 لهنم لك نع دارولا ردص اذإ



 : سيقلا ىرما لوق اهنم « لبإلا اهيف ردكذتت جذامن دجن لّرتغلا ىنو

 ًاعم انب طيبغلا "لام دقو ”لوقت

 لزئاف سسيقلا أرما اي ىرعب ترقع

 . همامز ىيخرأو ى ريس : احل تلقف

 ليسا .كالنج نم ىيدسعبت الو

 * هتقان ىوهو هاوه نيب ام راقت دايس مازح نب ةورع لوقيو

 ىوهلا ىادقو ىلخ ىقان ىوه

 0 ىسحام

 هتبحاص ةلحر ىلع هدجو "نأ نلعي موثلك نب ورمع ىرن نينحلا رعش قو
 : لوقيف ء اهادلو ت'دّقف ىلا ةقانلا دجو قوف هل اهتقرافمو

 بقس مأ ىدجوك تدّحجو اف

 ائينخلا تعجرف هتلضأ

 : هتقاذ نينحو هنينح ركذ قى رخخآ لوقيو

 ىنيقوشت نينحلاب "نم ىلإ

 ظ : اغيأ وه هنينح ىلإ ةراشإ بير الب وهو « هتقان ننح ركذ ىق رخآ لوقيو

  اهثيرق زاجحلا لهأ نم تب دقو



 ىبرعلا نايبلاو ىبرعلا ركفلا ىف اهرثأو لبإلا "” 720-64

 ظ امهريرجو اهتديق قلطأ بر ايف

 اهتينح نيدجسملا لهأ عار دقفا

 ةغل ىف ناويحلا اذه رثأ اب حملن ةرغصم ةروصو « رثك نم ' لق اذه
 .تماد امو « ايندلا تماد ام « رهدلا ءاقب ىبيس دلاخت رثأ وهو «٠ برعلا

 كرات سل
 تبوكلا ةعماج

 :عرّدبا افع



- 

 هلق

 2 تيرانلاو ةعللا سن حصغلا | ظ |

 نزولا ىلع ةيراج « جسنلا ةيبرع اهرهاظ ىف ىه « ةقارب ةملك حصفلا
 رعشتال و « ةبارغب اطل سحن الف اهفال آو ةيبرعلا ظافلألا تائم نمد رينت « ىبرمعلا

 ةليصألا داوملا نم ( ح ص ف ةدام نأل كلذ . اهتلاصأو اهتبورع ى ةبيرب
 . قاقتشالا ةعساولا

 باودلا نمو« سانأا نم حيصفلاو ء حصافتلاو ٠ حاصفإلاو ؛ةحاصفلا : اهنش ظ

 .كحصفو « ةاشلا تحصفأو 34 رمقلا حصفأو 2 حبصلا حصفأو . نابلألا سو

 . هيف رق ال ىذلا مويلا ىتعمب « حّصفلا » كلذكو . حبصلا

 ىلع لدي نأ : ةغللا سيياقم ىف سراف نا لوقي ا « ةداملا ىبعم لصأو
 . قيلطلا : حيصفلا ناسنلا كلذ نم . بوثلا نم ءاقنو ءىشلا ف صولخ

 ملكت : لجرلاو . هتوغر تنكس : نبللا حصفأو . ىبرعلا : حيصفلا مالكلاو
 : 'حبصلا حصفأو . نحلي ال ىبح هتغل تداج : حصفو ... ةيبرعلاب

 0 . هووض ادب
 : ةيبرعلا ةداملا جيسن ىف حصفلا اذه لوخدل الاجم كري ال هلك اذهو

 نا لعج ىذلا قداصلا ساسحإلا وه اذهو . طيحلا اذه ضفرت دق ىلا
 + .تانلا اذهب قل زل اهراول ةقاللا .هقف جر ل وقوع و ند وهو 6 سوات
 . « ىراصنلا ديع : حصفلا

 دق ىلا « هترظن قمع ىلع لديو ٠ سراف نأ ردمب ومسب امث اذهو
 نيوغللا نيب نم هب درفنا ىذلا اذه هسادحإف . نشثحابلا ضعب اهل نيهتسي
 . ىلالدلا ساسحالاو ىروغللا كاردإلا ىب قالمعلا ةفص هل لجسي ٠ ًاعيمج

 . م1911 ةنس م4107 ص تاسلجلا ماع عمجملا ٠ َج غ7 ةرودلا 06



 نيثالثو تس ذنم اهليصأتو ةملكلا هذه قيقحت نم دعوم ىلع تنك دقو

 ناويحلا باتك نم عبارلا ءزجلا قيقحن ددصب انأو « ديدحتلا هجو ىلع ةنس

 تسيل اهلأ تيثأ ذإ ١" ةحفصلا قف.« 0 تدرو ثيح ظحامم

 0« حسيب و ةملك نم 'ةيربلا نع ةيرعم اهنإ تلقو « ةيبرع

 .كلذو . لك هبا يسارع هدي ويميل باغ قيفحت وهو

 0 ا د ايو تام

 اولكأ اذإ « ىراصنلا حصف وهو » : هصن ام ©” قطنملا حالضإ ىف ءاج

 06-5 50 لوقيف (1001) ةنس 00 |

 . مهحصف أند اذإ « ىراصنلا حصفأ دقو . هن تماكتو برعلا هتفرع دقو

 ةثدحتسمب تسيل ةميدق ةملكلا نأ « برعلا هتفرع » : : هلوقب دصقبو

 : هيف لوقي ىذلا ناسح تيبب كلذل ديرد نإ دهشتساو

 امني دئالولاف ح صفا أند لق

 4 ناجرملا ”ةلكأ مارش حج

 وهود : لوي ١ : ١/4 بدألا ناويد ) همجعم ق(50) ىبارافلاو

 . صقني الو اذه ىلع ديزي ال « « ىراصنلا حصف

 لقن ام الإ 768 / 6 ةغللا بيذبت همجعم ىف سيلف )71١0( ىرهزألا امأو

 . « ىراصتلا رطف حصفلا » : ثيللا نع

 )١( ؛ ظحامل ناويلا :444 .
  (0ص قطنملا حالصإ | .

 )( ؟ هيرد نبا ةرهج : 151 .



 اذدف :تالاقمو ثوح

 سيياقم.ق لوي ( "48 ) سراف نا كردن نأ ىلإ نرق عبر ىشمن مث

 حصفلا  ةداملل دئاسلا قاقتشالا ىنعي  بابلا اذه نم سيل اممو » : ةغللا

 . « مهحصف ءاج : اوحصفأ لاقي « ىراصنلا ديع

 ئوغللا وهو (8845) ىأ ةدحاو ةنسب سراف نبا دعب قوتملا ىرهوجلاو

 ديع : رسكلاب حصفلاو » : حاحصلا ق لوقي « قيثوتلاو ةقدلاب .فورعملا

 ءاج اذإ « ىراصنلا حصفأو . اورطفأو محلا اولكأ اذإ كلذو « ىراصنلل

 ظ . ؛ مهحصف

 صخب اميف لوألا ندللا قاطن نع جرخت ال ةديدج ةمغنب منيل ةغالبلا :سادأ
 و 6 - - ٠

 مهزورب موي ىا 3 ىراصتنلا حصف ءاجو د 5 هل وق وهو 43 ةملكلا ره وحج

 . « هديعم ىلإ

 ىأ 0 مهحصفسم اذهو ١ هلوق ٠ هوقبس نم هلاق ام ىلع ديزي هنكل

 ظ : ةمره نبا لاق . مهزورب ناكم

 _حص*قم ُْى لجأت ىراصن

 رطفلا موي : جالمسلا مويو . تاعامج ىأ « الاجآ ريصت : لجأت

 ظ .«اوديع : اوحصفأو» : لاق من

 ناسل ق روظنم نيا دجنف ١١ ةنس تايفو ىلإ ةعساو ةوطخ وطخم م

 - رطف : رسكلاب حصفلاو » : لوقيف لبق نم ىرهوجلا هركذ ام ددري برعلا
 . مع وهو ؛ ىراسصتنلا

 .قيسلا لاه دبع رقع قرع نتا نارك ىو يللا انتفع (1



 . « محلا اولكأو اورطفأ اذإ وهو « مهحصف ءاج : اوحصفأو

 لوقي حابصملا بحاص ىوُنيفلا مامإلا قلن 77١ ةنس تايفو قو.
 ظ هيف نولكأي ىذلا وهو 4 ىبعمو ًانزو رطفلا لثم ىراصتنلا حصف » : هصن ام

 نوقباسلا هركذ ام الإ ىوغللا ريسفتلا اذه ىف ددري ال'. « مايصلا دعب ىحنلا
 طباوضو « ةقيقد ةيباسح سيياةم هتقو ةفرعمل ركذ دق ناك نإو « نولوألا

 . . : هلوق اهنم . ,هراطفإو ىراصنلا موصل ةموظنم ريغو ةموظنم

 / ارم ىراصنلا موص 0

 ا را او ا و ا

 ظ يبل ىلا ويطل

 - هلوقب كلذ ىلع قلعيف ( )  ١١٠١5 ىديبزلا سوماقلا حراش امأ

 مدعم لإ مرورت موياوهو ده باوضاع مهديسعمو مهزوروت وهوه

 اورطفأ اذإ وهو ٠ : ىديبرلا لومي م ىرشخم زلا صن ى تدرو ىلا
 . « محلا ارلكأو

 غرف ىذلا ىزاريشلا ىلع دمحم ازريم وهو . ةغللا رايعم بحاص امأو

 هيا اللا توي 1 ١596 ةنس ةمجعم فيلأت نم

 سوماقلا

 625+ ( ىيلا وح ب رعملاك بن رعتلاب ةصح#لا دخلا ىلإ اذه لعد لقتننو

 2( رشع احلا نرهقلا ٠١59 - ) ىجامن لياغلا ءافشو ( سداسلا نرملا

 يك
 رعرشا اع



 ١ ْ تاالامو ثوم

 دجن الف ( رشع عبارلا نرقلا 1415 ١88 ) ريش ىدأل ةيسرافلا ظافلألاو

 ًاينمض ًافارتعا دعي اذهو « هامح لوح موحب ا ور ضرعي اهنم ًائيش.

 . ةبلتجم الو ةراعتسم ريغ « ةيبرعلا ةغللا ىف ةليصأ اهلأو ةملكلا هذه ةبورعب

 ةلوقنملا تاملكلا نم ةملكلا هذه لعج دقف همجعم ىف « ساجنتسا » امأو

 . ه : زمرلاب ا زمرو ةيب رعلا نم ةيسرافلا ىلإ

 نلعتسأ نأو « ةملكلا هذه ةقيقح نع فشكأ نأ ىنعفد ام هلك اذهو

 . .. اتايح ىف ىلوألا ةرملل اهلصأ

 تلخو# لضألا ةررزغ ةئلكلا نأ ىه ثحبلا اهيلإ ىنادأ ىثلا ةيدلاو 0

 « ةيبرعلا ةريزجلا ىف مهعبت نمو دوهيلا ناطيتساب « قيعس دهع ذنم ةيبرعلا ىف
 . زاجحلاو قارعلا نيب ام امتاجرأ ىف ةينيدلا مه رئاعش مهتسراممو.

 قو ةنس نيتس ةيلهاجلا ىف شاع ىذلا « ىراصنألا تباث نب ناسحف

  ةليج ىئارصنلا ىناسغلا كلملا أهم حدمب ةديصق ق لوقي اهلثم - مالسإلا

 . ( 41١6 هناويد ) ماشلاب ةنفج ل 7 كولم رخآ « مهمألا نبا

 مظندي دئالولاف حصملا اند دق

 ناجرملا ةلكأ ًاعارس نل

 برلا بقت ىف ىداجلا نينتجب
 ناتتكلا دساجتم اهيلع ط

 : لوقي مب

 هدلا ىق ةنفج لآ نم 'ىنغم كاذ

 نأ
 لم

 هرزآلا ايت لا و ر

 مظنب عارسإلا ىف نهسفنأ نلغش ديعلا اذه برتتا اذإ مهدئالو "نأ ىنعي

 رهوجلا اذه وه ناجرملاو . . رهاوجلاب ةنيزمألا بئاصعلا ىهو ء ليلاكألا



 خيراتلاو ةغللا نعب حيحصتلا - 6 م

 نسحب . ىرب نءا هققح اك « ؤلؤالا راغص وه وأ « فورعملا رمحألا
 دق نبنأكف 6 نارفعزلاب نيلّطي ”نبنأ نع " ةبانك ع نارفع زلا ىأ : ئداجلا

 < ناصمقلا :: دساحنلاو . ضيبلا ةقيقرلا ةئيللا بايثلا : انه طيرلاو . هنينتجا

 ظ 00 نيد
 ديحولا دهاشلا وه « حصفلا اند دق » : ةعوطقملا هذه نم لوألا تيبلاو

 . ةروشنملا ةروهشملا ةغللا جاعم هنع تضخمت ىذلا

 مجاعملا قاطن جراخ ىف حصفلل ىرخأ دهاوش تدجو ثحبلاب ىكلو

 ةيلهاجلا ىف ةينارصنلا ءارعش رهشأ « ديز نب ئدع لوقي : لوقي اميف اهلمحأ
 ظ 0 : 911 هتاويد)

 'مسهتحبصف ةرحسب ىلع اوركب
 ب لاجلا بعقك مارك ىذ ءانإب

 0 اهنأك نديلا ءلم ةجاجزب

 : (114م هناويد ) ًاضيأ لوقيو

 4 رابسقت ”لاجو اينيناك ةييف ة

 . بهذلا : زنكلاو . اهالجو اهالط : اهفاش

 نحو .لسأف مالسإلا كردأ ىذلا رمعملا مرضا رعاشلا 4 بلوت ن رمشلاو

 59 : 7) هباتك ىف هيوبيس هل دشني « ةرصبلا لزأو « نولوقي اك «٠ همالسإ
 .(؟5668 : ''

 د يل 1 ال امع "ا ا د

 _ ماوص حّصفلا ”ليبق ىراصت قاس

 :عرّدسا افع



 1 تاالاقمو ثودحع

 . هتفاعف املا اهيلع ضرع ةقان فصي وهو .؛ ماوق ,

 نم رخآ وهو . ن.تلودلا ىرضخم نم « ةمره نب مهاربإ لوقيو

 ظفل ًاقلطم لوقي . (قالوبه : )١ 8-١ ةنارحلا قا هرعشب جتح

 : حصفلا ديع ى ىراصنلا هيثإ جر ىذلا ناكملا ىلع « حصفملا »

2-2 8 -. 

 حملقم ىف لستجأت ىراصن

 ا هجالمس موي ى ءاديبب

 هيلع رتعأ مل ىذلا دهاشلا اذبم ةغالبلا ساسأ ق ىرشخم لا درفنا دقو

 . لضافلا هرشان تاف دقف « ًاثيدح روشنملا ةمره نا ناويد ىف

 ثحبلا نإف ةيبرعلا انتغل ىلإ ءافدخخ ى ةملكلا هذه تيرست فيك امأ ْ

 . رسلا اذه ىلإ هب ىدتب فوس ىخئ راتلا

 تابسانمو ىبيد ىنعم نم اذ ام ةملكلا هذه قيقحت ىلإ ىئادتها حاتفم ناك

 ةيبرعلا تامجعملا ىف سيلو « نييحيسملا دنع راطفإلاو مايّصلاب طبئرت ةيئيد

 ديع تامجعملا هذه فرعت لف « ىحيسملا لصألا ريغ ىنيد لصأ ىلإ ريشي ام

 . ىدوهيلا حصفلا ىلع ًاءوض ىات بدألاو خيراتلا بتك نكل « دوهيلا

 ىدوعسملا ةمالعلا نبخرؤملا نم ىدوهيلا حصفلا ركذ نم مدقأ لعلو

 حصفو دوهيلا حصف 2”فارشإلاو هيبنتلا هباتك ىف ركذ : "4 ةنس ىتوتملا
 5 ىراصللا

 اوقفتا « مورلا دالب نم 2”ةيقين ةنيدمب لوألا سدوهنسلا نأ ىلع صنو )2

 2 1١5٠ ١1م فارشإلاو هيبنتلا (1)

 نامتو ةئاملث اوناكو ةيحييسملا ةلملا ءابآ اه ممتجا قرشلا ريلا ىلع لوبنطسا لامعأ نم (؟)

 . توقاي « ممحتلا اذه ق مهعم ناك مالسلا هيلع حيسملا نأ نومعز. ًابأ رشع



  دوهيلا حصف دعب نوكي ىذلا دحألا موي ىراصنلا حصف نوكي نأ ىلع
 .( ىراصتلا حصف عم دوهيلا حصف نوكي الأو

 دوهيلا دايعأ ركذب ١ : 5١ برآلا غولب ىف ىسولالا لفكت دقو
 اذهو « تاقولخلا بئاجع هباتك ىف ىومحلا نددلا باهش نع ًآلقن ةسمحلا
 ايركز فيلأت نم لوادتملا تاقولخلا بئاجع باتك ريغ هفلؤمو باتكلا
 ًاضيأ ىمس , ىذلا « حصفلا ديع 1 مهدايعأ نم نم رك ذف . ىبيوزقلا دمحم نا

 هيف اولكأي نأ مهيلع مرح٠ وهو . رمت مل ىذلا 'ريخلا ىأ ؛ ريطفلا ديع »
 . ريمحلا زبحلا

 طيخ لوأ 506 3 مدقلا دهعلا ن 4 ةمج رملا ةخءسنلا ىلإ ىعوجربو

 م : ( ”79/- ددعلا رشع ىناثلا حاعصإلا ) وير ا رس كال

 ىف ليئارسإ ىنب تويب نع ربع ىذلا برلل حصف ةحيبذ ىه نولومت

 8 انت وزإ نص لو قر ريع | فرصا ال نعم

 ةملكل لياقملا تدج وف 3 جورخلا رعس نم ةبريعلا يلا ىلإ تعجرو

 ةملكف * 4 حاسأب 0, وه ريع ةملكل لباقملا نأ انك ) حا سيإ ل : وه حصملا

 : ربع ىنعمب حاساب نم اهيف اهقاقتشاو « جسدلا ةب ربع حصفلا

 عارصلا نأ نم « جورحلا رفس قى درو ام اهحضوري هذه روبعلا ةصقو

 ذقتي نأ دارأ امنيح مالسلا هيلع ىسومو رصم نوعرف نيب مجن ىذلا
 عبس ف ١ هللاب ناميإلا ىلع كوع رف لمح نأ ا 343 ساذعلا ءاودس ن * ليثارسإ ىب

 . عوس ريغ ن م ءاضيبلا ىرلاو ءاصعأ : ىهو . هعوفو نوعرف ىلإ تايآ

 رذخ لب نوعرف اهل زتبم مل ثالثلا تايآلا هذهو . هناسل ةدقسع لالحتاو
 : ىهو نيليثا رسإلا نود هموكو نوعرف اهنم ىناع ىرخأ سمخ مث



 1 تاالاقمو ثوحن |

 ريسفتلا بتك تلفكت دقو . مدلاو : عدافضلاو « لمقلاو « دارجلاو نافوطلا

 . فارعألا ةووس نم 198 ةيآلا رسفت ىف اهنيبن
 نم ًاءدب ا عارصلا اذه لحارم جورخلا ر 8 ان مدقي اك

 ءهودع نم ىذلا ىلع هئاغتسا ىذلا ليئارسإلل مالسلا هيلع ىسوم ةباجتسا

 جورخم ءاهتناو « هيلع ىضقف دعب نم ىموم هزكو ىذلا ىرصملا وهو

 ىف هناميإو مهتاجن دعب ميلا ىف مل هدونجو نوعرف باقعتو ليئارسإ ىنب
 الا ديف قت تو تق دلل كم ولان يق وفلا ه5 ردا قع ف ريالا قلقا

 لك . هموقو ىبسوم روبعل رحبلا قالفنا ىهو ؛ مالسلا 1 5 ةعرساتلا

 ىلع لمتشملا ةاروتلا نم حورخللا رفس ى آحاحصإ رشع ىثا ف لصفم اذه

 ظ . ًاحادكإ نيعبرأ

 مث ١ نييليئارسإلا دنع هديلاقتو ديعلا اذه خيرات وه انه انينعي ىذلاو

 . اذه انموي ىلإ دعب نم ةيحيسملا ىلإ هدادتما

 عم مالسلا هيلع فسوي لوخدب رصم :ىلإ ليئارسإ ىب لوخد ادبيو
 ضرأ نم اهقلطنم ىف « , عئاضبلاب ةلّمحملا ةيراجتلا ةلفاقلا ىهو ء ةرايسلا

 سل نمش رصمه ى هتعابو «٠ فس ود اهعم ةرايسلا تلمح . رصم ىلإ ناعنك .

 فسوي رهظأف . ئىصخلا راقيطوف 4 نوعرف ةطرش سبئ رل 4 ةدودعم يهارد

 ةرماؤم "دعب هعم انجس نذللا نكيتفلا ايورل هريبعت قدص نمو ةباجنلا نم

 تارّمتبلا ىف هايور ريبعتل هيغل نأ نوعرفب أدح اه «ء رز ررعلا ةأرما

 م و

 نكميو 3 رم عت قدما ادورلا هذه 0- لأ هيلع فرس ود ب 4 لباذ .لاو

 ىهو « ةعاجلا ءاوعأ ىتأتو : ضرألا 0 اردن ىلع هلعجيو هطالب 0 نوءرف هل

 . حمقلا أباط رصم ىلإ او رجا نأ ىلإ فسوي ةوخإ تعفد تناك ةيملاع ةعاجم

 ىلا ةمزالا هذه ةحلاعم ىف هربدت ندح لجتو فسور ةقكح ترهظ دقو

 راضحاإب مهبااط و معمقلا نم مهتيافك فرس ور مهاطعأف 3 ماعلا ق دم تذحأ



 مهعمو فسوي ىلإ اوعجر مث « صّصتقلا هيلع اوصقو مهيبأ ىلإ اوداعو « هيخأ

 فسوي صيمقب مهتدوع مث « نيماينب زاجتحاو عاصلا ةصق تناكو « نيماينب

 ًاماركإ رصم ىف ةماقإلل هلسنلو هل نوعرف ةوعد هيلإ اولقن ىذلا بوقعي ىلإ

 رمتساو « رصم ىلإ هتريشعو هئانبأ عم رجاهو بوقعي باجتساف « فسويل
 راريف رصم نم ليئارسإ ىب جورخ اهدعب ناك ةنس 4٠ اهيف ماقملا مهم

 ىلا ضرألا ىلإ ًاجورخن « مءاسن نويحتسيو مءانبأ نولتقي » باذعلا نم

 اذه ىلإ عفادلا نأ ىلإ جورخلا رفس نم لوألا حاحصألا ى ةاروتلا ريشتو

 ةيشخن هؤشنم ناك امنإ «٠ ثانإلا نع توكسلاو روكذلا ءانبألل ليتقتلا

 ىلإ مهمامضنا لامتحاو رصم ضرأ ىف نييليئارسإلا ددع ديازت نم نييرصملا

 . برحلا ىلإ وعدت فورظ أرطت نيح نوعرف ءادعأ فوفص

 مل ضرأ ىف ديدج كلم ماق م » : جورخلا رفس نم لوألا حامجإلا قو

 لاح فسوي دهع ىلع ناك ىذلا ريغ نوعرف ىأ - فسوي فرعي نكي

 اومني الثل م لاتحن مله ل ل ءإ قدي اذ نه  :ةعشت

 دبعتساف .. اننويراحمو انئادعأ ىلإ نومضني مهن برح تثدح اذإ نوكيف

 نيطلا يف « ةيساق ةيدوبعب مهتايح اوررمو فنعب ليئارسإ ىب نويرصملا
 ... لقحلا ىف لمع لك ىو . نبللاو

 ناكو ٠ نويرصملا اهنم ىناع ىبلا ىملإلا باذعلا عاونأ ةصق ىلإ درعنو
 ةبرضلا وهو ء جورحلا نم رشع ىناثلا رفسلا ؛ قى ةاروتلا هيل | رشت ام اهرخآ

 ركب قف رصم ضرأ قى ركب لك توم اهنع مب ىلا + بناقفلا نم ةربخألا

 د كور نجلا قنللا .رسألا» نكد نإ هيصرك لح تلال دوغرت
 اذهو . تيم هيف سيل تيب نكي مل هنأل رصم ىف مظع خارص ناكو١ . ةميهم

 ل اشأ ىذلا زجر لا وه

 :عرّدسا افع



 نيا تاللاقمو ثوح

 ةليل ف نييرصملا نم تام هنأ #47 : 4 هريسفت قف نايح وبأ ركذيو

 ةقق اب وف سانا نإ توه انباع اهو دنت كلا كره ةدحاو

 نم اوجرخا ٠ : ًالئاق ليللاب نوراهو ىسوم ةوعدب ردابي نأو « نينارععلا
 ىلإ رصم ضرأ نم جورحلاب مل حمس » ؛ ًاعيمج ليئارسإ وئيو امتلأ ىبعش

 . « السعو أنبل ضيفت ىلا ض ةرألا

 . ليئارسإ ونب اهيلإ علطتي ناك ىبلا ةينمألا ىه هذهو

 نأ : ةاروتلا صوصن بسح ةبرضلا هذه قبس ىذلا ريبدتلا نم ناكف
 مهنم ةرسأ لك دعت نأ باذعلا ةليل "لبق ليئارسإ ىب رمأ مالسلا هيلع نو

 هنوذخأت :  ةنس نبا أ ركذ ةحيأ ةاش بيبأ رهش نه رشاعلا مويلا ىف حصفلل

 رشع عبارلا مويلا ىلإ ظفحلا تحن مكدنع نوكيو . زعاوملا نم وأ نافرحلا نم

 كاذ ةيشع ىف حصفلا حبذب مهرمأو ( رشع ىناثلا حامصألا ) « رهشلا اذه نم

 تويبلا ى ايلعلا ةبتعلاو نيتمئاقلا ىلع هولعجبو مدلا نم اوذخأي نأو ؛ 3

 « مكلجرأ ىف مكتيذحأ ٠ دادعتسالا ةبهأ ىلع مهو اهيف حصفلا نولكأي ىلا

 . « ةلجعب هنولكأتو « مكيديأ ىف مكيصعو

 ريعيل ةحضاو ةمالع لعج مهويب باوبأ هب تيلط ىذلا مدلا اذهف

 ةملك ى لبق نم هيلإ ترشأ ٠١ وهو . نييرصملا تويب ىلإ مهنع باذعلا
 ةحيبذلا ىتعمب درت اك « زفقلا وأ « روبعلا ىنعمب درت ىلا ةيريعلا « حسيب »

 . حصفلا ديع وأ روبعلا ديع ىف ابه ىحضي ىلا

 لاجرلا نم شام فلأ ةئامتسب رصم نم اوجرخ نذلا ددع ةاروتلا ردقتو

 . آدج ةرفاو نفاوم رقبلاو مثغلا نم فيفل مهعم دعصو ع دالوألا ادع

 ةصرف كانه نكت مل ذإ ًاريطف ةلم رصم نم هوجرخأ ىذلا نيجعلا اوزبخو

 دازلا ةئيهم اوعيطتس ملف 2« لجع لع رصم نم اودرط مهمل ع هرامتخال

 نأ مهيلع مرحم ديعلا اذه ى نييليئارسإلا نأ ىت رسلا وه اذهو ... داتعملا

 . اهيلع اوجرخ ىبلا لاحلا كلتل ىركذلاب ًاظافتحا ٠ ريمحلاا زبحلا اولكأي



 خيراتلاو ةغللا نعب حيحصا هلا م ا

 بيبأ نم رشع عبارلا ءاسم نم أدبت مايأ ةعبس وهف ديعلا اذه دعوم امأ

 ةليللا ىفو . هنم نب رشعلاو ىداحلا ءاسم ىلإ « ءاضو آرننم ردبلا لمتكي امئيح

 نولكأي ةاروتلا اهب تلفكت ةدادشم ةنيعم ديلاقت ىف ء حصفلا حبذي ىلوألا

 ًايوشم ماعطلا لوانت ىف نوعرسيو « مهديأ ىف مهيصعو ؛ مهاعن نيسبال ًامايق

 عم هسأر « رانلاب ًايوشم لب ءاملاب ًاخوبطم اخيبط وأ ًاثين هنم اولكأت ال »
 هنوق رحت حابصلا ىلإ هنم ىئابلاو . حابصلا ىلإ هنم اوقبت الو « هفوجو هعراكأ

 .«راثلاب

 ىلإ هتعفرو ةفصاع حير تبه لب ء تمي ىل ايليإ ىلا نأ درهيلا دقتعيو

 مهف « ديعلا ىلايل نم ةليا لوأ ىف « مهصالحل ضرألا ىلإ لزنيسو « ءامسلا
 ىذلا ذيبنلاب ةءولمم ًاسأك هل نوصصخم و ةدئاملا ىلع ًايلاخ ًاناكم هل نوكرتي

 ىلوتي نأ مهدنع ديلاقتلا ىضقتو اهدارفأ سوئك ى هبص ةرسألا بر ىلوتي

 نوكي ىبنلا لعلف ًاليلق هحتفي « ةرجحلا باب ةظحالم ةرسألا ءانبأ رغصأ

 عبان ريكفتلا اذه نأ ودبي ناك نإو . . لوخدلل ًائيهتم بابلا فلخ آفقاو
 ظ ظ . ىدوهيلا صرحلا ةدش نم

 ٠ ىراصتنلل ًاديع الإ حصفلا نوف رعي ال ب ررعلا نيوغللا نأ بجع نمو .

 ؟ اذه ى ةلعلا امف . دوهيلل ديع هلصأو هساسأ ىف هنأ عم

 ف ىدوهيلا حصفلا نأ وهو « اذه ى رسلا نم ءىش ىلإ تيدتها دفل

 رع ورا دست تفرع [لل] بلان زديط قا و تطاب ني نأ كلا
 اهيلع ص رخ ىلا ةبلا زعنالا ىلإ ةفاضإلاب أذه . نيملسملا ةرهمج ىدل رهاظ

 ةرسايملاب كيهان « صاخ نطو« هل سيلف ىراصنلا حصف امأو . دوهيلا

 زورئلاك سرفلا دايعأ اميس الو ةريثك دايعأ ىف اوكراش دق برعلاو
 . ناجرهملاو

 :عرّدسا افع



 ١ اب تاالادثمو ثوح

 اهعم ىظتني ةيسهش ةنس ىهو « ةيسرافلا ةن.لا مايأ لوأ وه زوردلاو

 ًادج ركبم تقو ىق برعلا هراعتساف . جارخللا ليصحتو ةعارزلا ماظن

 ١ نيمخر وما ضعب هركذ اميف اراد دهع ذنم نويرصملا هراعتسا مهلبقو

 صضعب او راعتسا 51 ءتوت.رهش ف ةيعارزلا مهتنس هنا هوراعتسا ع

 . ىدنشقلقلا رصع ىلإ ةدتم تلظ ىلا هديلاقتو هموسر

 لباقملا هأم رهم م رشع سداعسلا مولا ف ى عمي ىذلا ناج رمملا كتالذكو

 فارشإللاو هيينتلا 5 ىدوعسملا رك ذي . ءاتشلا نامز قى ممورلا رئاوتك ديل

 ةسمخو ةئام ًامايأ نوكت « ًافصنو رهشأ ةتس زورونلا نعبو هنيب نأ 185 ص

 5 اهو ناعسو

 نيذه ف تليق ىلا راعشألاو رابخالاب ةلفذاح ىدرعلا بدأآلا نينتكو

 . نديعلا

 ايادهل ةنم ضتملا صوصنلاب ,عفم نييدلا#ل ايادحلاو فحتلا باتك نأ انك

 ١ ناج رهملا و زورتلا

 اون ىذلا ءاروشاع كيمع مر - 1 اهمف كل راق ملا دايعالا نهدو

 ق لوقف للملا عيمج ند كك ريشم ديع هلا ىبيوزقلا معزي ِغ مرا نم رشاعلا

 توتساو ؛ مالسلا هيلع مدأ لع هيذ هللا بات هنال 1 55 ص تاقولخا بئاجع

 تدربو 4 مالسلا مهيلع ,ىسبع و ىمومو ليلحلا دلوو 3 ىدوحلا ىلع ةئيمن.سلا

 5 ب ويأ رص فشكو ) سنوي موف نع باذذعلا عدد 5 مها ربأ لع رانلا

 هتاميلس ىطعأو 3 بجحلا | سم 0-5 جرخأو 3 هأرصب تباوهلعد لع درو

 )١( دايملا ىطعملا دبع داؤف روتكدلل زو رونلا باتك .



 خي راتلاو ةغللا نيب حيحصتل م ق خد راثلا و ةغللا ل كاد 114

 بلغ ىذلا ةنيزلا موي وهو ء ىبحن بهوتسا نيح ايركز بيجأو .. هكلم
 . ؛ ةرحسلا ىسوم هيف

 دمتعملا تباثلا نكلو . ساسأ ىلإ دنتست ال معازملا هذه نأ بيرالو
 مدق نيح ملسو هياع هللا ىلص ىبنلا نأ : ةحيحصلا ثيداحألا ىق ىور اه

 . ىدوم هماصف ؛ مهو دع نم ليئارسإ ىب هللا ىّي موي اذه

 . هماصق ( مكنم ىسومب نحأ انأف » د مس و هيلع هللا ىلص لاف

 وبأو ٠ لم هجرخأ اك" .ءايبثألاو موصلا ىباتك ى ىراخبلا هجرخأ
 . "”موصلا باتك ىف مهمتعب رأ : هجام ناو ء ىئاسنلاو ؛ دواد

 نيملسملا ةكراشم نم مويلا ىلإ هارن ام دايعألا ى ةكراشملا رهاظم نمو
 داكي لب « مالسلا هيلع حيسملا داوم ديعب لافتحالا ىف نييحيسملا مهاوخإل

 ا . كلذ ىف مهنوقبسي نيملسلا نم نوف رّملا

 ع نيدل اذ ايادهلاو فحتلا باتك ى هيلع نار تا يدنا فو

 : ديعلا 7 لافتحالا ىف نييحي.ملا مهناوخإل ًاميدق نيملسملا ةكراشم ىلع لدب
 ريزو بتاكلا فسوي نب دمحأ ىلإ كاحضلا ن نيسحلا هب بتك ام وهو

 : لوي بتك : ديعلا اذه ةليل هب حبصتسيل أعمش ديدم هيلإ بتك . نومأملا

 يسملا ىبسيع داليم ةليلو

 اديس لانج" دلاجظ كات حس

 اهقابطا ءام ىبهكافو 0

 )١( ميك ثيدلا - ثحبلا اذه يتاكل ةراعجملا فتلألا ى دج رْختو ثيدحلا رنا .



 تزرسبأ دسسقف نانادلا تنبو
 ايفاقعا لاحت ”نوشلا

 . سوفتلا كتدف « ىل ًايدهم نكف
 اهقامرأ انحش كدودجف

 ”ةسشتف تدع ارفص رئاظن لسا
 ل < إ ءازأ مطلب

 ةحامم ترهظأو « حصفلا نع تحصفأ دق نوكأ نأ ىسعف دعب امآو
 17 ٍْ 00 9 ىلإ هزاتحتف . باهإلا ملس هجولا ىف فيض اهقرطي نيح ةبيبحلا انتغل

 . غيم ريع ىلإ همضتو 3 اهتحاس

 ايجي ياو ماد اهالن راح 0 مل

 عمشتن 8
 . ع
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 نيِنْدؤْلا ناذآ ىف ٠٠ ةالصلا ةوعدلا

 فاقوألا ريزو لإ حوتفم تاتك

 : مرتحما فاقوألا ريزو ليلجلا ديسل

 هك هتمحرو هدا هللا مالس

 18 طخ أو مهني نم ناذآلا باوص طقتلأ نأ 0 ا ةأده 3

 5006 2 حضاو توص قب . ةالصلا ىلإ نوعدي ًايعصج مهمدجو

 د ملي داكيال « نللا اذه مهنم عمسن نأ انفلأ دقو © خانستسم

 ٌافطاخ آ رورم ناذآلا ىلع رمي ىبخ نحلل وهو . مهرابك و وأ نينذز' ١: راغص

 : رمآلا ريكأ ى ءافخلو ؛ ةرات حوضصوب

 ىرعغ هعمس اك هتعمس دق ىنإف ٠ بسحف ةيلنا انئاطخأ نه اذه سيلو
 . امترز ىلا ةيمالسإلا راطقألا نه رششك ىف

 بل ىف ىلاو 3 ةالصلا لع لابقإلا و بلطي ىلا ةينيدلا ةرايعلا نإ

 حالفلا ىلع ًىح «ةالصلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ىح » : ةرابع ىه ناذألا
 ىلإو ةالصلا ىلإ ةحتلا رادصإب ًارمأ تسيل ةرابعلا هذهو « حالفنا ىلع ىح
 اذه نإف ء نينذؤملا نم وأ سانلا نم ىملنعلا ةرهمجلا اهمهفي ا حالفلا
 1 ةنس وأ باتك هب تأي َّطء اخ مهف

 ١ جي راتب رابخألا دقي يسود تن رمل 9/01" 2



 ١4١ 22 تالاقمو ثوحب

 راعش ىف ةروثأ»ه تدرو ىلا.« ىح » ةملك نأ ملعت اك" حضوأ نأ كيرأو

 ثيدحلا بتك صوصن هب ىضقت اك ةددشملا ءايلا ةحوتفم ىه امنإ ناذألا

 . عامجإلاب : ثيدحلا ةغل بتك اميس الو ًاعيمج ةغللا بتكو . اهرغو ةتسلا

 لوي اك ىه لب « نيفراعلا ريغل ردابتي ا رمألا لاعفأ نم العف تسيلو

 ق اهلثمو ٠ حتفلا ىلع ءانبلل ةعضاخ ٠ ل نويرغللا

 حتفلا ىلع ءانبلل عضاخ رمأ لعف مسا كلذك ىه ىلا ) م 0

 دوهعملا وه امك « ًايفخخ ارسك وأ ا رهاظ ًارسك ءايلا رسكي اهقطنف نذإو

 ريغي هنأل لوبقم ريغ انحلو « ةعينش ةفلاخم دعي « .ننذؤملا طن ىف عومسملاو

 لايقإلا ىلإ ةحيصفلا ةفيطللا ةوعدلا ام داري امنإ ىلا ةملكلا ىبعم نم دوصقملا

 وأ ةالصلل ةيحتلا ءادأسلط ليبق نم تسيلو « ةينيدلا ةريعشلا هذه ءادأ ىلع

 . ءىش ىف حالفلل

 ىح ةالصلا ىلع ىح : ناذألا ثيدح ىنو » : ةياهنلا ىف ريثألا نبا لاق

 . « نيعرمم اولاعتو اولبقأو اهيلإ اومله ىأ . حالفلا ىلع

 : مججاعملا رئاس 8 هلثمو

 را رف حصناا ءادسإ بوجو 3 م كيلإ 0 |ذمل

 ًايرج « ًاحضاو ًارص ًاراهظإ « 7 » ىف ةددشملا ل ةحتف اورهظي نأب

 ةغل ةيد رعلا ةغعاأ ةمالس لع ص رخأ نم حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام ىلع

 . ةلماش ةماع ةبوتكم ةعاذإ هيبنتلا اذه عاذي نأ ل امأ انلو

 :عردنا افع



 فاقوألا ريزو ىلإ حوتفم باتك - 9 ل

 هب نوموقتس ام لثمب اوموقيل ةيمالسإلا راطقألا ميمج ىف مكئالمز ةداسلاب

 ظ . م ركلا باتكلا ةغللو « ندلل ةصلاخ ةمدخ

 . هتيانعب مؤاكيو مكظفح هللاو

 كوراعر سلع

 لاصتالاب اومركتت نأ كلذك لمأن ةرازولا ىف ىمسرلا مكبصنم مكحمو

 :عرّدسا افع



 هس أ ٠ اسس

 ةيبرعلا ةغللا
 ««دةكرعملا ىف نقي ا عارص

 تاكرحو ةحيصفلا ةغللا را ى مويلا هتوشن ىرست ىذلا لوافتلا نإ

 ىلا سوو ع ىغبت « بوص لك نم ثعبنت ىلا ريهطتلا
 . ةيماعلا ىلع اهقوفت و ىحصفلا راهدزاب رشبي اممل ةميركلا انتغل تباصأ

 ى ةيبرعلا فاقلا لخدي نأ ملكتملا انم ىحتسي تمض٠ تاونسل انك دقل

 هنكلو « ةيرخسلا ماهس هيلإ تهجو « ةرم رساجت نإ وهو « همالك فيعاضت
 تاميركلا ةنسل' ىلع ًاضي' مويلا فاقلا ترجو « اروخف اهم قطني مويلا
 ةرخاسلا ةدجعلا كلت ىلع ءاضقلا ناح رقاد لايجت اهوا

 نم . رصم ى ةيبرعلا ةغللا دب تينم ام لثمب بصت مل ةغل نأ نظلا غلبمو
 ىنانويلاو ىرصملا ىلإ ىكرتلا ظفللا دجتف ء اهيلع ةبيرغلا رصانعلا لفطت'
 ضعبو ٠ ىينيفلاو ىنابسألاو ىسرافلاو ىزيلجنإلاو ىسنرفلاو ىلاطيإلا ىلإ
 . ةعيض ولا ةيد رعلا تاجيهللا

 كلت ى ةسايسلا لبح بارطضا ىلإ - رهظي اميف كلذ عجرمو

 رصم بصخ ى ةعماطلا تارجملاو تاوزغلا رتاوتو ٠ ةرباغلا روصعلا

 ظ . اهميعنو

 لئاسو كانه نكت مل ذإ ٠ ىضم اميف ًالحفتسم ةمجعلا ءاد ناك دقو

 ناكم لك ق ليقثلا هلظ رشنيو ريطتسي نأ نم دب هل نكي ملف ؛ هتمواقمل ةيدج

 ء ١؟+6 ةنس ويام نم ؟١ خت راتب مارهألا ةفيحصب رهظ « فلؤ.لل روشنم لاقم لوأ (ه)
 لامتسا |م.س الو « ةداتعملا بطاختلا ةغل ىق عيرس روطت ةرهاظ لجسي وهو . ةنس ه+ ذدنم ىأ
 ةيب رعلا ةغللا عمن ةركبم ةيحت لاقملاب نأ اك ٠ ةعئاشلا ءاطخألل فدصلا نم ريثك ةجلاعمو فاقلا

 ظ ظ ..م #١4 ؛ دنس تأشل ءدب ىف



 نيلو ء حماستو مرك نه ىرصملا هيلع عبط ام كلذ ىلإ فضأو هب لحب

 .ىبأ مث « ةميركلا ةحاسسلا كلت ى هتغل لامحأب ىلأف هفيض هيف عمطأ « بناج

 ! ام لحري نأ
 ى انل ودبتو ء ةمواّملا كلت ىلع ًاعيمج نواعتت لئاسو كانهف نآلا امأ

 طمنلا ىلع ترج ول ىهو . رطققلا ءاجرأ ف ةرشتنملا ةماعلا 0 كلت

 قطنمو « ةرهاط ةجهلب هناا رودي ليج ضهنل اهعئادو ةحل

 كيلا اهمأ : ءادأك تابّتع ةسردملا ءامأ ب 2م

 وه تيبلاو « انتاتفو انلافطأ باصعأ ف ىوقللا اه ريثأت امل تيبلا ةغلف

 بجاولا نم ناك ”قلذلا و همالكو هتعغل ىبصلا هيف فدشي ىذلا كو دهعملا

 بهذ دقو « تا ها .فنأب ضرما اذه ىلع ىضقن نأ ىثوقلاو ىطولا

 .ىرن نأ رصنلاب نذؤي امئو نو ردتانلا ةمكفشلا ةانذأ ءانو + ةملظلا رضع

 عيل 2 ةضرقنملا تامهمحلا كلت نم أ رثك هناردج ءارو حراصب مويلا تيلا

 . ةمبركلا ةغللا هلم لاما

 ىلع ظعألا ناطلسلا اهو « انليج رخافم نم ةرخفم ةعئاذلا فحصلاو
 , ةحلاصلا اهودقو « ةرمت.ملا اهتياعدب « ىحصفلا وحن مههيجوت و نيملعتملا

 نإو ىهو 4 ولا تاداعتنالا ةم رحم تادفقص اهنم صعب صصخ دقو

 دقو . نيبتاكلا ل ؛ نيب 107 فارسإلا دح ىلإ ًانايحأ كراس

 مويلا 50  ةماغلا ةغللاب تانالعإلا رشن ف حماردتت بيرق دهع ىلإ تناك

 الإ ايماع افرح طخ نا اهتمارك اهيلع تبأو ؛ حمارتلا اذه تدعبأ دق

 بابلجلا اذ ىرصملا انحالف دهشن نا ةطبغلا ىعاود نمو . ىوصق ةرورضل

 :« مرج ال وهو « ةروصم ةلجم وأ ةيموي ةفرعص هيأإ مض دق ٠ قرزألا

 .ةلاسر « هيوذو هتريشع نب اهرشنيف أرق امم تاملك وأ ةملكب هناسل طاتحم

 د نه رفلاط

 قى وجرنو « ندح وذ مويلا هنكلو « حالس ليثمتلاو لالا ووقاو

 يك
 راع شل



 ١ مه تالاّقمو ثوع

 ثأتلا ميظع نم هل اب ةمجعلا كلت عرصي دحاو دح ىلع ىقبي نأ بيرقلا

 ىذلا مهداهج لع مهسفنأ نم ةباقر مهل رودلا كلت باحصأ نم نويرصملاو

 ةمحا رتب مهدمت نأ الإ ةديثرلا انتموكح ىلعاف بناجألا امأ : رفظلاب للكي

 «ةلاهلملا بيلاسألا هذه نم « تاجعزملا كلت داعبإ ىلع نول.عي نيصاصتتخا

 نوكي نأ نم لقأ الف كلذ اهزجعأ نإف « ىتكبملا كاحضملا بيرعتلاو

 . اهتباقرو اهفارشإ تحت ءالؤه باختنا

 ءايحإ نم ةيرصملا بتكلا راد هب مرقت ام نإو « ةلاعف ةليسو عباطملاو

 كلذو « جاتنإلا ى ةعرسلا هزوعت هكا 4#. نوقف دوه « ةيبرعلا راثآلا

 مالعتلا ةرازو ديزت نأ هب ليفكلاو ٠ نيلماعلا صاخشألا ةريكب الإ نوكي ال

 نف ىرخألا عباطملا رمأ امأ . اهتمهمب عاطضت ىنح رادلا هذه تاصصخم ى

 زواجتي مل اهوف 00 و « ةباتكلا نوفرعيال موق ىلإ اهرمأ دنمسي نأ لطحلا

 - اهءادصأ ظعم نأش كل كلذ . ما.ستاو مل هنا وف تكد نأ هتفرعمب مدح دحأ

 ورذلا هيفو - ىييدلا م لاو ء 0 تيذالا وا ليلجلا ملاعلا مهيف ناك نإو

 . نب ريثكلا ىلع كلذ ىخن ثيح اهفيرحو ةغللا ملاعم هيوشت نم ررضلا لك

 لصح صخشل الإ ةعبطم ةرادإب ةموكحلا حمست الأ نذإ نسحتسملا نف

 نلاتخناو نذوعشملا ةبراحم ى ةموكحلا دهتجت اكو . كلذأ هلهؤت ةفاّقث ىلع

 : ةغللا هيل قاحلاا دسفت ىلا ةعيض ولا بتكلا كلت رشنب نذأت الآ, بجب

  كلذك ةغللاو قاحلا ىةيرصملا ةعمسلا ىذؤت ىلا تارشنلا كلتو

 لك ىانعلاطي ىذلا ( عايذملا ) اذه وهف امهوأ امأ : ناثدحم نارمأ ىب

 ةغلل ديدج حتف وهو « ىوغللا داهجلا !اذه ف ةميقلا هتالواحمب ءاسمو حابص

 ًاقيقد ًاصحف « مهبي !اسأو مهظافلأ صحفب نورضاحما ىنع ول اندوو ةحيصفلا

 ء انياتك ريكأ نم بتاك ىلإ ىغصن نأ ًاقح فسؤملا نم نإف « اهئاقلإ لبق

 ةودقلا وه وهو . همالك ى عيشت ءاطخألا ىرئف انئابدأ رهشأ نم بيدأ وأ

 ! عوبتملا



 ةكرعملا ىف زوفو  ةمجعلل عارص ةيبرعلا ةغللا - ١5 ٠

 نوكت « ةعاذإلا ةطحمب ةمئاد ةينف ةنحل فلؤت نأ ةبجاولا رومآلا نمو
 نأ ريسيلا نف ةموكحلا وبودنم امأ . تارضاحللا ةغل ىلع فارشإلا اهتمهم
 تاهتتس ال نمءارخألا ةرهمجت نعوم تتاعولانلا ةرادإت ىف منا رضاع رب
 دارو يرام د يت ةويم ور مو حر رب الاول مهنأشب
 . داتعملا مالكلا ىف نوئطخم مبمأ مهنع لاقي

 ىوغللا عمجملا ى . لثمتملا « قرشلا داحتالا كلذ وهف ىناثلا رمألا امأ

 هذهو « ريصبلا اهدئاقو « ةعمعملا كلت ىف عطاقلا ةيبرعلا فيس وهو « ىكلملا

 زواجتت مل نآلا ىلإ هتياعد نكل ٠ ةحيصفلا راصنأ اهل للبب هرجف ريشابت
 رسعل كلذو ةصاخلا ةصاخخ الإ اهفرعي ملو ؛ لادم ني وألا ءزجلا زادنف]

 . ةبقعلا كلت ليلذت ىلع لمعي نأ انعمتجمب ردجأو « اهيلع لوصحلا ةقيرط

 عمجملا نإو « هدعب ام هل ًايلعف ًاجاتنإ جتنتس ةيناثلا ةرودلا هذه نأ نقيلا فو

 . اهم قلعت الإ ةياعدلا قرط نم ةليسو عدي ال فوس

 : انياتك نم رثكلا راكفأ نم دحت ىلا « ةمجعلا ةمواةم لئاسو ىه هذه
 رصنلا مويلا موي نإو . حايرلا جاردأ ةيبرعلا ةغللا ةذئاسأ دوهجمب بهذتو

 ظ 55 ةيب رعلا راطقألا رئاسو «ىد ربو تا رفلاو لينلا ىب ر قوف ةعاسلا همالعأ قفختل

 سردملا



 كل 000

 «*”رسمسنلا لوح

 .ةسارد نأ قحلا نم نأ اك « ةبعص ةسارد ىبرعلا وحنلا ةسارد نإ ًاقح

 هذه بنذ بنذلا سيلو « لانملا ريسع بعص رمأ ةيلاع ةغل لك دعاوق

 بعشتو اهيمارم عاستاو اهنأش ةماخضو ةغللا ولع وه امنإو ٠ دعاوقلا

 . اهييلاسأ

 ىلإ اهمدقت 00 لوقأ نكل

 ! ؟ ةيوعصلا هذه

 همدقن ام ىرخأ ًامولع كانه نأ « قحلا هب دهشيو ىلعلا قح هملعن ىذلا

 ىداني نم عمسن انسل كلذ عمو . اهنوسقو اههافج ىف وحنلا قوفت « ذيملتلا ىلإ

 ءاهليدبت وأ « اهدعاوق مده ةرورضي ًاجيجضو ًاحايص ايندلا ًالميو « اه ريغتب

 . اهخسم وأ

 ةضاضغ ىف ريغصلا ءىثانلا اهاقلتي ىلا ؛ باسحلا سورد ًالثم مكيلإ
 طباض اهل سيل ىلا ةدقعملا باسحلا لئاسمو . ًاليثم اممل دج ال ةرارمو

 وه ًانامز هيضتقتو . ذيملتلا تقوب فصعت ىلا اهزومر كفو اهلح ىق نيعه

 كا 0 5
 . همد ف زنتست مل نإ هريص ف زنتست 3و « وحنلا

 ريثكو ٠ انئانبأ نم م ظظعألا روهمجلا ىلع ىصعتسنت ىلا ةيبنجألا تاغللاو

 تئشنأ امو . ةيوعيم قال هيف عملا + امان اهنا ىبلا مولعلا نم
 نواعتو ع ملعتلا لك اشم جلاعتل الإ دهاعملا هذه تديشو معو هده

 ماوكال ربوتكأ ددع ى ةيتيوكلا نايبلا ةلجم قف ترشن )١(

 عربا افع



 اهبءاعص نيب وطخيل ليبسلا همامأ للذتو « قاشملا كلت ىلع بلغتلا ىف ذيملتلا
 5 هذاتسأ نيبو هنيب ك ريشم حافك ٌّق

 . وحنلا نم ريسيلا ردقلا اذه ةمبن نع لواستلا ىلع انامحم اذه لك

 3 هريغ نود ةمهتلا هذه هب تّقصل فيك 4 ماعلا ملعتلا ىف انذيمالت هاقلتب ىذلا

 . تارمت ملا ولت تارمت ملا اه دقعت ىلا ةضيغبلا ةروصلا هذه روص فيكو

 : دئايلا ديعلا لاجر ةدّقع « ةدئابلا ةيرامعتسالا لايجألا ةدقع اهنإ

 راتس تحت وحنلا ىلع ىضقي نأ لواح ىذلا «٠ ىنجألاو ىكرتلا مدلا ةدقع
 ىلع ىضغقي نأ لواح لب « ةحيصفلا ةغللا ىلع ىضقي نأ لواح لب « حالصإلا
 دهعلا هب لاطو . ًاحالإ كلذ ىف حلأو « ةينيثاللا ةباتكلا لالحإب ةيب رعلا ةباتكلا

 لوطل نحن انيسنو . هتقفص ترسخو هاعسم باخو "الانم كلذ نم لني ملف
 : امنامز نم ًافرط انكردأ ىلا ةملاظلا ةلمحلا هذ لوألا كرحملا اذه دهعلا

 ىلإ ىلوو هدوهع بهذ ىح ) قيفشلا فوخو ّ تكا ملأ 2 هانيضق

 . ةعجر ريغ

 . ةيفحلا تايغرلا كلت نوروادي دلبلا اذه ءانبأ نم نوصلخملا ناك دّتلو

 ناطلسلا كلذ هب نولي ام موقع بوذو مهسفنأ ة_ صع نم نومدقيو

 رهاظم نم أرهظم مراجلا ىلع ذاتسألا هل روفغملا ىف اندجوو ؛ مشاغلا

 ةهروصو « ىضترم جهنم ىف هريسي: ةلواحمو 4 وحنلا اذه قيمعلا صالخإلا

 , حضاو بولسأ ىف اهريسيت ةلواحمو ةيبرعلا ةغالبلا هذه ءافولا روص نم.

 و مهسفنأ ىف اوباتراو لوألا كرا ثاذ سانلا ىبسن « تلقا نكلو

 ضعب اف بيجتسي نم ةديعبلا تاحيصلا كلت تدجوو « مهتيموق تاموقم

 رييغتلا تاعمل نم ةعمل لك نأ سانلا ضعب نظو 3 كلت نم هذه صيلخت رسعلا

 . ديدجن و حالصإ ىه امنإ ليدبتلاو

 0 ا ا ااا



 ١14 تاالامئمو ثاوحن

 ىضر ١948 ةنس ى تارارق تردص ةيضاملا نيذسلا هذه لالخ ىو

 « ةفرطتم اهنيح ى سانلا اهآر ”ةهجو وحنلا اذم وحنت « ناطلسلا اهنع

 رايتلا نآل « اهذيفنت ىلع دحأ 'ورج ملو « اهده٠ ىف تدئو نأ ثبلت مل كئذلو

 ةصاخ تارايت هدصت نأ نم ى ل ماعلا ىملعلا رايتلا ناطلسو ماعلا ىملعلا

 . ناطلسلاو ةوقلا نم تارايتلا هذه تغلب امهم

 هئاضرإ ةقيرط تناك كلتو ٠ ىضم اميف ناطلسلا ةملك تناك هذه

 اوضرو هنع ناطاسلا ىضر اديدج ًاثدح ثدحأ نم « نامزلا نم فلس اميف

 . رهدلا اذه غباوت نم ةغبان اعو « دنع

 هيض ري هنأ اونظو موق اهمهف ءاسأ دق اذه فدهع ىف ناطلسلا ةملك نكلو

 صلخم لقاع مويلا انناطلس نأ مهتافو « دئابلا دهعلا ناطلس ىضري ناك ام

 هنإ ءاملعلل ناطلسلا لقي ملف « هئارت قوقح ىف الو هتيموق قوقح ىف طرفي ال

 ثاربلا ىلع ةظفاحملا ةرورضب ناطلسلا ىدان لب ٠ ثارلا اذه خسمب ّرسي

 اذه ءايحإ عساو طاشنو ةقداص ةبغر ىف ةلودلا تلوتو : ىالسإلا ىركفلا

 تفرتعاو « ثارتلا اذه ءاملع ىركذ ءايحإ تلوت لب « هيلع ةظفاحماو ثارثلا

 . ةلقاع ةلود هذه انتلود نآل « مهغوبنو مهاضفب مل

 هدعاوق ىلع ىضقن نأ ناطلسلا ىأر اميف وحنلا ريسيت ىنعم سيلف

 كدرسو لاخلا انك رخت لا" ةاهلا روي تاحالطصا لفوبك ةساوألا

 « ةيبرعلا ةفاقثلا ءامدو ىبالسإلا ثارثلا قورع ىبعأ « ءامدلاو قورعلا ىف

 « ثيدحلاو « ريسفتلاو . ةغالبلاو ٠ وحنلا ٍلع نيب ةلصلا ديدش قيثو طبا راف

 ريثك نيبو « ةيمالسإو ةيلهاج ١ ىبرعلا بدألا صوصنو . ىنالسإلا هقفلاو

 ُْق انو ىبر ىذلا ذيملتلا لصن 5 . ةيمالسإالا ةفاقثلا عورف نم اه ريغ

 ف ردا لرصألا ف كل نروح قاع يقل انهن: كرر ىذا ضيقا اذه
 ! ؟ هب لصتي نأ ءاش نإ مدقلا ثارتثلا اذب- ذيملتلا د ا

 هذه نم همرحن فيكف ء ثارتلا اذه لصتي نأ قحملا لك قحلا ذيملتلا اذمل نإ



 ريسيتلا لوح ١6١ ١

 ةميدقلا مولعلا هذهل هتلوازم ةيرح ن٠ همرحت ناطلس ىأبو « ةيملعلا ةيرحلا
 مهفي فيك ! ؟ رزآتم طبارتم وج ىو « ةدحوم لالظ ىف اهلك تعضو ىلا

 اذه ىلإ هدوّمت ىلا ةياوألا ءىدابملا نم هانمرح دقو هئابآ مولع بلاطلا اذه

 ةسردم نإ ! ؟ ةيلاغلا ةيركفلا زونكلا كلت ىلإ ليب.لا همامأ رينتو مهفلا

 دجن نأ فسؤملا نم نإو « ليصألا وحنلا اذه ىلع تماق امنإ نق رشتسملا

 انومادقت دق مهيفلن نأو « اه ريدقتو انمولع ةياعر ىلإ انوقبس دق نيقرشتسملا

 رهظت نأ لبق وحنلا بنك تاهمأ ىل |ع مهن ويع ترهظو « ننسلا تارشعب

 عم © جرن ريد ١ قرشتسملا هرشن ىلإ قبس هيوبيس باتكف . اننويع اهيلع

 هوب ننامث ذنم ىأ م1881 5 دنس سيراب ني ةيزهر هلا ةغللاب ةمدقمو تاقيلعت

 . ةنس نيئس ذنم ىأ م١٠14 ةنس ةيرصملا هتعبط تناك نيح ىلع

 ةنس كسل ى ا( نهاي » قرشتسملا هريشذ شيعي نسال ل اصفغملا حرشو

 , 11 م نق الإ ةيب رعلا ةعيلطدملا ه رد مو حا هلس 5 كلذم ىأ مام

 ىلإ مجاعألا و ىلاوملا قباست ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا ىو . كلذ لبق نهو

 . هيلع ةرغلاو

 وحنلا اذه نيبو انئانبأ نيب ام دعابن نأ ًاسأب مويلا ىرذ ال ءالوأ نحن اهو
 ميدق وا هراصبإ نيبو مهنيب لوح ةواشغ مب -ويع قوف لعجنف ليصألا

 . عيلضلا عماللا انثا رثو انتيموقو انتبو رع ىح ىسانتن كلد

 كسمي له : ليصألا وحنلا اذبب لصتي نأ دارأ اذإ بلاطلا لعفي اذام

 نإ متو اها كيو ناك عقارا 00 0-0 ل

 مدقت امل ىباتك دعب ىرخأ ةنس نو رشع تضم )١(



 ١6١ تاالاقمو ثتاوحن

 ىلع ادرطم ًاحضاو ماق ديز ىث ريمضفلا ةميدقلا بتكلا هيرت مث . اهرصخو

 . لابلا هيلإ ىلي وأ ريمضلا اذه سملتي نأ ريسيتلا ايند ى هذاتسأ هابن دق نيح

 ةساردلا ءازإ هفقوم نوكي اذام . ماعلا ميلعتلا لكتسا ىذلا بلاطلا اذهو

 دهاعملاو مولعلا راد ةيلكو تاعماجلاب بادآلا تايلك . ةصصختملا ةيعماجلا

 ىو « ليدبتلا اذهب نوف رعي ال ةذتاسأ ىديأ ىلع اهاقلتي ةسارد ؛ ماعلا ملعتلا

 ليبس الو هيلع ًافراعتم ًاعضو ةيوحنلا تاحالطصملا اهيف تءعضو دق عجا رم

 . هتلازإو هوحم ىلإ

 : نييزاوتم نيجهنم سردت نأ ةعماجلا هابشأو ةعماخجلا ىلع نإ لاقي دق

 : ةثحابو ةسرادو ةدقان اهتسارد هيلع موقت ىذلا ليصألا جهنملا امهدحأ

 بجي هنإف . لايحلا د قرغم رمأ اذهو . أيشملا لدّتبملا جهنملا اذه رخخالاو

 ىهو . قاست ال ةعماجلا "نآل ةفلكت ان ةحصب نم ور نأ هل وأ ةعماجلا ىلع

 ذيمنت نم اهنكمي ام تقولا نم دجت نل ههابشأب وأ هب ابناميإ انضرف نإ

 ىكيال وحنلا ةساردل نآلا ىلإ ةعماجلا هتعزتنا ىذلا تقولا نآأل . نيتساردلا

 اهيف ىلوتت ةيفاضإ ةسارد ةعماجلا فلكت فيكف « نيصتخملا ةذتاسألا ةلقاو

 . ابءاصن ىلإ عاضوألا ةداعإو تاحلطصملا ةمج رت

 ةظعلا ذنم فلكم وهو ةعماجلا بلاطل ديدحلا جهنملا اذه سردي ىم م

 ليلحنلاب اهالوتيو « ةيبرعلا صوصنلاو ةليصآلا بتكلا سردي نأ ىلوآلا
 : هل لاقي نأ الإ « دق نم اهيلع فراعتملا تاحلطصملا ءوض ىلع ىبولسألا

 ملعتو لبق نم اهستف رع ىلا وحنلا عاضوأ كلل ححصن ىح نيتنس وأ ةنس انلهمأ

 نإ مسا دل لاقي ًآنيحو ًاضيأ ناك مسا هل لاقيو لعافدل لاقي ىذلا وه دنسملا نأ

 . بقع ىلع ًاسأر وحلا عاضوأ فصن وحن هل باقي من

 دّتف . اههايشأو ةعماجلا ىلع ًاروصقم سي ةساردلا ةعباتم رمأ نإ #



 سسقلا لوح دعس ١ ١ ١ ه؟

 اسس 903 طمس ب يجو سمس

 م ثيدحلا وأ ريسفتلا بتك ىلإ اوعجرب وأ 4 ريبعتلا لك اشم 2 ةليصألا وحنلا

 مهنكمال ةئشنت مهانأشن دقو كلذ مه ىنستي فيكف « ةيملعلا مهتبغر اوعبشيل

 ىغغلا ثارملا اذه لاصتالا نم

 دعي امم هيلإ نيعادلا ةين نكت امهم ةيوحتلا تاحلطصملا رييغت نأ قحلا

 ىلا ضارغألا مهأ نم نإف « ةحضاو ةينيد ةمسب مسنتي ليصأ مع ىلع ةيانج

 مهد هللا مووكرساو ع هقيّدشتو هيف 0 09 معلا اذه عضو ىلإ تعد

 ع 5 ع 1 هزمأ عي د ش يل امهم لإ كود
 ىنالسإ ثا رثو ةيمااسإ لوف لع ةظفادحعم الإ هيلع ةطفاحلا تسلو 2« ىبرع

 هللا دمحم لازال اننآل , امهلافغإ عيطتسن وأ امهيف طيرفتلا عيطتسن اننأ نظن ال

 . ةملسم ةمأ

 نم هتالطبو ٠ ريلمخ لوق تاحالطصالا ليدبتب لولا نأ قحلاو

 . كتاعم دئاعي و َ رباكم رياكي نأ 5 ناكمب حوض ولا

 ىلإ وعدنو لوقعملا حالصإلاب بحرنو : نزدتألا ريسيتلاب بحرن اننإ

 ىذلا ليدبتلا نم برضلا اذه ىمسن نأ نببلا ملظلا نم نكل ء امهنم لك

 ايس
 مدق دو« ًاقوس بالطلا هيإإ قيس دقت . ًاريسيت ديدجلا وحنلا اذه ى هانيأر

 تارجح جراخ نيسردملا لأ. نيح قنا ون اعد درعرملاو ةذئاسألا هيلإ

 نءلدخاس 4 نيه راك مقا 3 أ ريسيت ىمس ىذلا اذه ف م ُر نع سردلا

 ىلإ أجلي مهنم أ رثك نأ انني نمانلا :ةملعتو ايش هملعأ ىذلا نإ لب « هيلع

 امو ىملعلا هريمض هنع ىضري ام نيب جوازيل « ملعتلا ىف ةيرسلا ةقيرطلا

 نه هتحن ءوني ام هيلع همتحم ام نيبو « ةدعاصلا لايجألا ةناهألا هيضتقت

 دع نم وال لاو , ال ليصألا وحنلا نإ : لوقأف رهاجأو . ىيظولا ناطلسلا

 حالطصالا ىلعو « ءاملعلا هاضترا ىذلا ههجو ىلع نآلا دعب سرديسو نالا



 ١ ه؟ تالاقمو ثوحب

 بي رهتلا ةقيرط ىلع و ءافحلا ق رصم ق نآلا سردي هنكلو هيلع اوجرد ىذلا

 . . ىملعلا

 قف بارطضا نم نوناعي امب مهفرعأو مانبي سانلا قصلأ مهو رسبيتلا'

 . ةمراصلا ةيهاركلاو ديدشلا طخسلا مهنم ىريف « وحنلا اذهل مهتسارد

 لهجلا ديدشلا لهاجلا ةمجمجو برطضملا ةريح ى هارئف ذيملتلا لأستو

 . ضماغ لوق نم هيلع ىبلي امب

 « ًاعئار ًاقافخإ هيلإ دنسملاو دنسملا ةيواز ىف هذه ريسيتلا ةيحان تقفخأ دقل

 : مويلا سرادملا ف سردي ىذلا ودنلا روهمج كلذب تدسفأو

 ناهزلا يدق ىن دحأ لقي ملو « هنم بعصألاب بعصلا ريسيت مهفن ال اننإ
 انك دقل . ريغصلا لّمع هيعي امت هيلإ دنسملاو دنسملا حالطصا نإ : هثيدح وأ

 دنسملاو دنسملا مهف ىق تنعلا نم ًائيش دجن انكو « مولعلا راد دهعم ى ًارابك

 ى ىطخت ال ىح ريكفتلا نم ًائيش ركفن انكو « نهذلا ىلإ امهردابتو هيلإ

 كوأل مهقن ميقا لوألا سرانملا ىاوزرف قينانك ربك ايينيست رض دال
 . لوألا سردلا نم لوعفملاو لعافلا ةلهو

 وحنلا ىف اهنم لكل وحنلا باوبأ نم ىش ًاباوبأ عمجت نأ ىف ةمكدلا ام مث

 اهلك اهيمسنو هريخو أدتبملاو هبئانو لعافلاك حضاو صاخ مكح ليصألا

 . ذيملتلا اهيف راحت ةفلتخم ًاماكحأ دحاولا مسالا اذه ىطعت مث دحاو مساب

 العف ةرم نوكيو « ًابوصنم ًانايحأ نوكيو ًاعوفرم ًانارحأ نوكي دنسملا

 نوكي هيلإ دنسملاو . ا رورجسهو ًاراج ةرم نوكيو « ًافرظ ىرخأو ًامسا ةرمو

 . هكح ق راح دنسملا فرع نإ ذيملتلاف . ًابرصنم ىرخأو ًاعوفرم ًانايحأ

 هيلإ دنسلا فرع نإو . هيلإ دنسلا نم دنسملا زيبمت ىف راح مكحلا دجو نإو

 كلا فرع نإو « هاكح ىف راح



 حالطصالا اذه لالحإب ريغصلا اذه ىلإ ريسيتلا اذه اهمدق ةمدخ ىأف
 . نيللا لهسلا حالطصالا لحم دقعملا

 . ةرتتسملا زئامضلا نم اهفقوم ق كلذك ريسيتلا ةيحان تينحا ذقل
 ةقواستملا ةطيضنملا هدعاوق قوسو « هطيض قرطو وحنلا ن 0-0

 . ادئاع لوصوم لكلو « ؟ربخ أدتبم لكلو ًالعاف لعف لكل نأب لوقت

 تاع بو اوما

 ندع اهلعجو ةلصتملا ناي اجماع تيقعاو

 : ذيملتلل لاقي نأ لديف . ءبع ىلإ ءبع ةفاضإ ىهف تالككملا امأو
 ىف لولا قاسي اذكهو . هب لوعفملاب ةلكت هذه : هل ليق « هب لوعفم اذه
 « قلطملا لوعفملا حالطصاب ريسيتلا ضري لو . تال ؟؟1لاب ىمسي ام رئاس

 ىتأت اهنأ عم لعفلا ديكوتل ةلككت : لاف نتلهسلا نيتملكلا نيتام ىنعأ
 باتكلا ف قبط امنيحو « لوعفملاو لعافلا مسا نم فصولا ديكوتل ًانايحأ
 . عونلل نيبم وه ام هيف لخدأ ةيبرلا ةرا زو هتدمتعا ىذلا

 .نايبل ةلكت نوكت نأ ىأرف هلجأل لوعفملا ح الطصا ريسيتلا بجعي مل

 نملك لحم تاملك ثالث لحأف 3 بسلا

 لاحلاب ةلكت لاحلاو « ناكملاو نامزلاب ةلاكت وهف فرظلا امأو

 تالا د ةيبرعلا ةغللا تف علاطن نيح أ ًامح فس وأ نمو

 8 نيذاونعلا نيذه دج ه7 ص ف ف

 )١( رصم ىق جهنملا ٍرسيت سسأ (ب) . ةماعلا سسالا .

 ىه امو ! ؟ صاخ وحن ايروسلو صاخ وحن رصمل نوكيأ ؟ اذه ام

 لب يسم ساسوو سوته بدبل

 كر



 ةذإ تان ْ تاالاغمو ثوحن

 سس بوت تتم دعم دج

 .حاحلإلا اذه انيلع حلتو عفدلا اذه انعفدت ىلا ةيعامتجالا وأ ةيلقعلا ةرورضلا

 ! ؟ ةدحتم ةمأو دحاو بعش دالب نيب ىئاقثلا لصفلا اذه لصفن ىح

 مهتغلل نوصلخم نولضاف لاجر جهنملا اذه ىعضاو نأ ىف كشن ال نحت

 مألا قنديل يضحي مارك هاببلاو ورا تاو يعرلاو

 . رانلا رطخ ف اهديد هعقوتف ءاضم رلا رطخ نع هيحنتل اهدلو ىلع موءرلا

 نم رثك مهب نكلو « ًاضيأ نوصلخم ءالضف لاجر خيراتلا ىق قبس

 فصان ىفح هل روفغملا بتك ىلع وحنلا اوسرد نم نإو . دادسلاو قيفوتلا

 نولازي ال « هاوثم هللا مركأ مراجلا ىلع ذاتسألا هل روفغملاو « هارث هللا بيط

 . نيسرادلل هتغاسإو هرسسيتو ىبرعلا وحنلا ةمدخ ىف امهلضف امه نوركذي
 ا ركأ 0 انكو « مولعلا راد : رادلا هذه ىف ةبلط انك دقل

 نوزتعي نولازي ال نيسرادلا نمأ ريشك نأ فرعأ انأو . نيعفانلا نيباتكلا نيذه

 1 دم انتو امبن وذختب و آ زا زتعا نيباتكلا نيذبس

 ى بعص لك رسيتب لب « وحنلا ريغ ريسيتبو « وحنلا ريسيتب ىدانن اننإ
 ضعب ءارآ ىلإ آدانتسا ةيب رعلا لوصأ سمت نأ رفغن ال انكلو . دوجاولا اذه

 ردق تاذ سرادم ىلإ ثم هل ةيد رف ءارآ ىلإ اناكتراو 4 نيوحتنلا داذدش

 .تدوزوم

 هلومي ام ىعي داكي ال لجر ربسيتلا اذه ىف ًامامإ للا ىذلا ءاضم نسا نإ

 ليختيو لماعلا ةيرظن ىلع ًافينع اموجه نشي نيح همالك أرقن نحنو ٠ وحنلا ىف
 لماعلا نإ : نييوحنلا ةملك ىلع ىضذقيل 00 هيف لوصي ب رح ناديه همامأ

 نم اهجرختسن ىلا هذه ةهاكف ىأف . ًاكلاهتم الوق ىرنف « لومعملا بث لمعب

 : هيف لوقي .ىذلا موجملا اذه
 ال ًاعرشو المع لطايف ًاضعب اهضعب ثدح ظافلألا ناب لوقلا امأآو ه

 نأ اهنم . هزامبإ دصقملا اميف اهركذ لوطي ناعمل ءالقعلا نم دحأ هب لوقب



 لهمستلا لوح - 65 ١ ١

 ”اميف بارعإلا ثدحم الو « هلعف لعفي امئيح ًادوجوم نوكي نأ لعافلا طرش

 ًاديز نإ : انلوق ىف نإ دعب ديز بصنُي الف « لماعلا مدع دعب الإ هيف ثدحم
 . نإ دعب الإ

 ؟ ةلماعلا ىه ظافلألا هذه ىناعم نأ دقتعي نم ىلع دري ع : لبق نإف

 لعفي نأ امإو « ناويحلاك ةدارإب لمعي نأ امإ هب نائاقلا د لعافلا : ليق

 لعفو . ىلا لهأ دنع هللا الإ لعاف الو ع الابر ووراتلا قرع اك ع.طلاب

 . لمعي ام رئاسو رانلاو ءاملا كلذك « ىلاعت هللا لعف ناويحلا رئاسو ناسنإلا

 لف ةيوحنلا لماوعلا اأو  مالكلا بتك ىنعي - هعضوم ىف اذه نيبت دقو

 ظ . عبط الو ةدارإب لعفت ال األ اهيناعم الو اهظافلأ ال لقاع اهلمعب لقي

 هذه ركفي نم لعجنفأ . بيجعلا هباتك اياوز ى همالك طمن اذكهو
 ظ . ريسيت نم هليبسب نحت اميف انل ًامامإ ةف رحنملا ةيلقعلا

 هيلع تدسفأ ةصاخلا ةينيدلا هتديقعو ىرهاظلا ءاضم نينا بهذم نإ

 انشنيعت لئالد لماوعلا نأ ىلع اولديل ةاحنلا هلمعتسا ىزاجم ريبعت ىف هريكفت
 هنيد جرخأو طّدطخ هنكل . تالومعم نم اهلبق وأ اهدعب كار اع لوف لق
 مف مهلقاعم ىوقأ ىف نييوحنلا ةمجاهم ىف امهمدختسبل ةصاخلا هتديقعو
 ! لعولا هّنرق ىهوأو اهرضنب

 نمسح نم ديدج بوث ىق وحنلا اذه مدقي نأ حلاصلا ري.ميتلا ةعاطتسا ف

 نأو « مئالم ىرصع بولسأو ملعلا ماظن نم عيدب بيترت ىف وأ « ءادألا

 : رظننلف هرصانعو هلوصأب ًاظفتحم اهعم ريسيو ةيوب رثلا ةئيدحلا جهانملا ىراجب

 . رخؤي امو مدقي امو « كري وأ ذخؤي ام ىدمو . جهانملا قف : الوأ

- 

 . ةثيدحلا ةيوب ريلا قرطلا ىاده ىلع « ةقيرطلا ى : ًايناثو

 سرادم عيمجق ةمولظملا ةداملا هذه ةساردل ةررقملا تاعاسلا قى : اثلاثو

 يك
 راع ر شل



 . تاحلطصملا ةلكشم ال جهنملا ةلكشم ىه انمامأ ةيسيئرلا ةلكشملاف

 ةريدج ًارومأ ىرتف ىدادعإلاو ىئادتبالا ملعتلا ىف جهانملا هذه ىلإ رظنن اننإ

 فلتخم ىلع اهعيزوتو اهرايتخا داعيو «٠ ليصألا وحنلا ءوض ىلع سردت نأب
 تائيملا لاجر نم فلؤت ةنح ةطاسوب ةيدادعإلاو ةيئادتبالا ةساردلا ىنس

 .:ةيروهمنللا ىميلقإ ىف وحتلا ملعت نع ةلوؤنملا ةيمعرلا ةيملعلا

 نإف « ًاّمح ءاثرلا ىلإ وعدي أرمأ ىرئف ىوناثلا ميلعتلا جهنم ىلإ رظننو

 ىف الإ سردي الف « ًاديرجت وحنلا ةسارد نم ملعتلا اذه درج نأ لولا نم

  ريغصتلا امه فرصلا باوبأ نم ناباب اهماوق ةليزه ةسارد « ةدحاو ةنس

 اذه ىلع راتسلا امهيف لدسيف ىوناثلا ملعتلا نم ناتيقابلا ناتنسلا امأ . بسدنلاو

 . هافوتساو هاعو دق اومعز بلاطلا نآل « ىلعلا

 ىبرعلا بلاطلل ةمئالملا ةحناسلا ةصرفلا ىه ثالثلا تاونسلا هذه نإ

 ةدماحلا نوضدل اتيديو دع اوفو. اهدعارق كرست و هدايا ةقلا قت نأ

 ةهجاوم نم و نكمتي ىلا ةغللا حالسب حل سياف : ةملعلاو ةبرظنلا امايلكو

 ديعي نأ ثالثلا تاونسلا هذه ىف بلاطلا عيطتسيو . ةنينآمطو ةقث ىف هتسارد

 اذإ ىبح « ةبسانملا فرصلاو وحنلا باوبأ نم هتاف ام ل ةسيو وحنلا ةسارد

 انا ود ف أ ردا نسوة ىرولا نى ةفنصختم ةفازو ةماطلا ى ذل تحنلا

 هدعسأ ىبرعلا صصختلا ةهج هجتي مل اذإو . هميلعت هيلع ىنبي ًاح اص ًاساسأو

 دعي هلوازي لمع ىأ ةلوازمل هئيم هدالب ةغل نم أيفوا ًاطسسق لاذ دق هنأب ظحلا

 هيف انل تسا ىذلا رضاحلا رصعلا اذه ى نحنف . ةمالسو ةوق ل « هجر

 نأو « ةيموملا هتغل ملعت ى دوجلا ةفعاضم ىلإ نوجاتحم انتيموق تاموقم

 . طاشنلا عونتمو لامعألا فلتخم نم هب ن وقوع ام اوهجاويل انوانبأ اهقذح
 ىضاملا ىف مص دق ناك نإ مويلا ذيملت نع ىوغللا ءبعلا فف#ت نأ حصي ال
 ساسألا ىه  ودنلا اهتمدقم ىفو  ةيوغللا مولعلا نإ . هفف نأ تفاهتملا
 . ىوقلا ميلعتلل لوألا



 ريسيتلا لوح ١4 ١

 0 ا و ملا

 ةيب رعلا ةغللا عم ةاحو نبوبع اهم دصق : ىلا ةئيبحلا ها كلت ىلع د
 . صلاخلا رسلاا اهب دصقي نأ لبق

 رحيل ىداننو 3 هلا زتخاب ا ةيوغللا ةساردلا قاطن موهوت ىدانن انئإ

 : اهمادأ ريسيت و ةقيررطلا ريسيت ىنعأ « ىضترملا هجولا لع 0 هله

 ةدايزب ءادألا ريسيتو « هيلع فارشإلا ةقدو ملعتلا ناقنإب ةقب

 ىلا ةواعادلا نع فكن نأ وجر امك . يأ م ويعمإو وع

 ف ملعتلا رومأ ىلع نيمئاقلا هللا قفو 1 ًافيخم ًاحبش وحنلا ةدام سس لعجب

 . حالصلاو ريحا هيف ام ىلإ ةيب رعلا اندالب

 كوراعرعَح 2 4

 مولعلا ةيلكب ةيوحنلا تاساردلا مسق سيئر
 ةرهاعلا ةعماج

 تيرقأ ةعئاش ةنارعلا ةفللا يكن نيشوو



 ظ هس 15

 طاب رلاب بيرعتلل مثادلا بتكملا ءاتفتسا ىلع ةباجإ

 هتنس تقطنو « ةيبرعلا ةغللاب .هباتك لزن ىذلا  مالسإلا نأ بير ال

 ىف اهلك ىهو « ةغللا هذب- هلوسر ةياد ةنسلأ تقلطناو « ةيبرعلا ةغللاب
 ى لوألا لماعلا ناك هنأ بير ال  ىنالسإلا عيرشتلا لوصأ نم اهعومجم
 هنأو ًاميدق ةرومعملا ءاحنأ ىف عيرس عساو قاطن ىلع ةيبرعلا ةغللا راشتنا

 ةيعامتجالا تاسكنلاو « ةيراتلا تاراغلا اهتعنص ىلا ةيسايسلا تاسكنلا الول
 ىلا ةحاسملا قوفت ةحاسم ةغللا هذه تاطغل « ةيبوعشلا تارايتلا اهتقاس ىلا
 . نآلا اهيف ترقتسا

 نيب دودحم قاطن ى الإ رودت نكت مل ةنسلاو نآرقلا لبق ةيبرعلا ةغللاو |

 : ًابونجو الام نميلا دالبو مورلا موتو « ًابرغو ًاقرش زاجحلاو قارعلا
  ركذي رثأ اه نكي ملو « ةيبرعلا ةريزجلا هذبم ًادودحم ناك برعلا لقنت نإف
 تقاس ةيمالسإلا ةيئولا نكلو . شابحألاو مورلاو سرفلاك ةرواحنا دالبلا ف
  نرقلا زواجتت ال ةدم ىف ًابرغ ىسلطألا طيخلاو ءاقرشنءصلا دالب ىلإ ةغللا هذه
 ف ىوق راشتنا وهو « ةيمالسإلا ةوعدلاو حوتفلا 56 ىرجم لا لوألا

 ةيب رعلا ةغللاب فيلأتلا ةرهاظ ةيمالسإلا ةوعدلاو حوتفلا ىلإ انفضأ اذإو
 . ةعرس ق 6 ةيوبنلا ةنسلاو مركلا نأ رَملا مدختل اهرمأ لاوأ ق تأدب ىلا

 مولعلا ةمدخ ىلإ تروطت مث « ىجاعألاو برعلا نم نيملسملا مالقأب ع ةلهذم

 توكلم ىف رظنلاب ىنيدلا رمألا ىضتقمب .اهليصحت ىلع ندلا ثحم ىلا ةينوكلا
 ول ا ين ا صضر* و هز املا يي طلاب سال: مرلغلا ندع ىلإ ودع ضال :ةاوفتلا

 م9952. ةنس ويلوي حم.راتب ؛ م ددعلاب ةيتيوكلا نايبلا ةلحم ى رشن (+)

 عربا افع



 ةيب رعلا ةغللاب مالسإلا ةقالع - 0

 مهنتسا امو « جارخلا ةيابجو ةرادإلا مظنتل ىالسإلا مكحلا ةسايس اهتضتقا

 مالسإلا اهلظأ ىلا بوعشلا خيراتو ايفارغجلا مولع ىف فيلأتلا نم كلذ

 بتك ىلع علطملا عيطتسي ىلا ةيبرعلا ةغللاب فيلأتلا ةرهاظ نإ : لوقأ

 امنأ كردي نأ «ىباج بتاك الل نونظلا فشك باتك لثم « فيناصتلا

 برعلا مالقأ اهيف ترابت « ةفنتلا مولعلا عورف نم تائم ددعلا ف تزواج

 ركذن نأ ىكيو . ةميركلا ةغللا هذه راشتنا ف ًايوق ًالماع تناكو « مجاعألا 0

 بير الو . هيوبيس وه ىمجعأ لجر ىبرعلا وحنلا ىف باتك لوأ بحاص نأ
 .ثيدحلاو نآرقلا ةمدخ ىلإ هقاس ىذلا ىنيدلا عفادلاب الإ كلذ ىلإ هجوتي مل هنأ

 هقفلاو « ثيدحلا لاجر نم ةيمجعألا ةرثكلا ىف عفادلا اذه حملن كلذكو

 . ةيبرعلا مولعو ريسفتلاو ىالسإلا

 طبقا ةغللا وحمي نأ عاطتسا نأ مالسإلل ىنيدلا ناطلسلا نم غلب دلو

 نمز ى « ةراضحلا ةميدقلا ةيرصملا ةغللا نم ًاروطت تناك ىلا ء« رصم ىف

 : 00 و بع ىضقي نأو « زيجو

 فارطألا نم ةيمورلا ةغللا لظ صلقي نأو « قارعلا ىلامش ىف طدنلا ةغل ىلعو

 رثكأ اهحنمب ةيسرافلا ةغللا هجو ريغي نأ عاطتسا امك « ماشلا دالبل ةيلامشلا

 ىبونج ىق كري نأ ناطلسلا اذه نكمأ كلذكو « اهظافلأ نم زي ٠" نم

 توافتت ًاغماد ًارهاظ ا رثأ اسنرف بونجو ايئابسأو ايكرت ىو ةيلقصو ايلاطيإ

 . ةريكلاو ةلقلا ىف هتاجرد

 ةحرصفلا ةيب رعلا ةغللا ( ىف ًاسوملم ا رثأ كرتت نأ ىرخأ ةغل ىأ عطتست ملو

 ىلا ةيماعلا امتاجحل ىف ًاحضاو [ رثأ الو ء اهئافصو اهثاقن ىلع تصرح ىلا

 . ةليخخدلا تاغلل ةباجتسا دشأ اهتعيبطب ىه

 هطيحم لوقف مالسإلا راشتنا ىف ًاببس تناك ةيبرعلا ةغللا نأب لوقلا امأ

 ىلع لدي . ةميل.لا ةيرطفلا هلوصأو هثدابمب رشتنا امنإ مالسإلاف « ظفحتلا

 : اريثك الو ًالياق ةيبرعلا نم فرعت ال ىلا ةملسملا نييالملا هذه كلذ



 ا

 نييكيرمألاو نييبوروألا نم ىمالسإلا نددلا قنتعت ىلا فالآلا هذهو

 اهيلع اودجو .ةمأ نع الو « اهوثرو ةثارو نع ال نييويسالاو نيقيرفآلاو

 ءىدابم ىلع اب نوعلطي .ىبا ةيبنجألا مهتاغل ىف ربدتلاو ةءارقلاب لب ٠ م.ءابأ
 قنتعم نم ن رصاعملا ىق دادعألا هذه دجن ال نيح. ىلع . فينحلا ندلا اذه

 0 فرطتملا ىريشبتلا وأ ىسايسلا ءاغ رإلاب الإ ىرخألا تانايدلا

 8 نك اي
 راشتنا ى ًاببس تناك ةيبرعلا ةغللا نإ : لوقأ نأ ًاضيأ قملا نمو ل

 مث « برعلا ةريزج هبش ىف ةيب رعلا ةغللاب نوملكتي اوناك نم نب مالسإلا

 . اهتغل ةيبرعلا تراص وأ ةيبرعلا تسرد ىلا لايجألا نم مهدعب ءاج نم

 ىف نآرقلا هب قطن ىذلا حيرصلا ىدحتلا روظم وهو « نآرَقلا زاجعإ نأ كلذ
 نآرقلا اذه لثمب اوُنتأَ نأ ىلع نجلاو ّسْنإلا تعمّتجا نل لق + : هلوق
 زاجعإلا اذه ناك ي اريهظ ضعبل ”ملهضعب ناك ول و هلثمتب ”نونأي ال

 ىوتسم نأ ًايقطنم نوكردي مهتاعجو « مهسفنأ برعلا تسحلأ ةعقاو ةقيقح

 لواح تالواحم ةدع خيراتلا لجسيو . رشبلا ىوتسم قوف باتكلا اذه نايب

 «حضاو لشفب اووابف « هلاونم ىلع اوجسني نأ وأ نآرقلا اذه اورابي نأ اهءاصأ

 اونيدي نأ رشبلا ىلع قحن ىوامس باتك هنأ ىلع عطاقلا ليلدلا ةباثمب' اذه ناكو

 . هيلع لزنأ نمبو هب اونمؤي نأو « هنيدب

 ةيرهوجلا بابسألا نم ةيبرعلا ةغللا نإ : لوقن نأ م.طتسذ انه نمو

 "لك ىه تسيلو « اهنوملعتي وأ ةيبرعلا نوملكتي نه نب مالسإلا راشتنال
 . مالسإلا ا رشتنا ىبا بابسألا

 ةوق نم داضلا ةغل ىرتعي امب ىيدلا عزاولاو ىالسإلا ىعولا طامترا امأو

 ةغل سيل مالسإلا نأ وهو ٠ لوقلا نم قبس امت هيلع ةباجإلا نكميف فعضو
 نأ ندتملا عيطت.ي ءاعمج ةيرشبلل ايلع لثمو ةئدابم وه امنإو « ًاظافلأو

 ءىدامملا كلَ نع رعت تماد اه« تناك ظافلأ 27 قغل ىأ ىف اهلثمتي نأ

 ظ . لثألا كايتاه روصنو



 ةد رعلا ةغللاب مالسإلا ةقالع ١١ ا

 ةغلب مالسإلا نيد مهفت الو ةيبرعلاب ٍلكتت ال ةرصاعم ةيمالسإ مثأ كانهو

 . اهسفن اهءاغل لبق نه ىيدلا اهعزاوو ىالسإلا اهيعو دمتست امنإو «٠ برعلا
 ويالملاو انيتودلا لاخلا وهاك ريشا عبو ان ريلعتو ردا نتا اهو

 « تاغللا كلت ىلإ ةينيدلا بتكلا تاهمأ نم ريبك هدي جر جاك

 نيملعتملا راغص نب ةيئيدلا ةفاققثلا لحارم فلتخم ىف بتكلا كلذك تفلأو

 امن ردي ةيمالسإ تايلكو ةيئيد دهاعم كلذ راوج ىلإ تماقو « مهرابكو

 ىعولا نإ : ىرخأ ةيواز نم لوقن نأ عيطتسن انكلو . ةيلحملا تاغللاب نم دلا

 .ةغل هقفن الإ ىتأتي 5 مالسإلا مهمل مهلا كاردإلا ىأ : لماكلا ىئالسالا

 نمل حيحصلا ههجو ىلع ىستي امنإ مهفلاو هقفلا كلذو : امهمهف ةو باتكلا

 اميس الو ىبرعلا صنلا هبلطتي ام كلذو « اهسفن ةيبرعل || ةغللا مهف ظح هل ناك
 .بيلاسألا ىبارم كاردإ ف قى ةفد ن.هو 5 صاخ ىو هغَل . ساسحإ ف : هلم ىيدلا

 . ةيدرعلا

 ىرحب ىلا ةبك اوملا كللت ةيبرعلا ةغللا بكاوي ال هنإف ىيدلا عزاولا امأو

 : مسملا اهيف شيعي ىلا ةئيبلا عزاولا اذه مك امنإف ىالسإلا ىعولا اهيلع

 ةيبرعلا ريغ نادلبلا ضعب ى ىبيدلا عزاولا دجت دق رضاحلا انرصع ى نحنو

 رثأت» زاولا نأل ةد رعلاب اهلهأ ملكتي دالب ى هناطلس نم ظعأ ناطلس اذ

 عزاولا نآل : ةيفاقثلا ةئيبلاب ها رذات قه سك ١ ةيسايدلا هو ةيعامتجالا ةئيبلاب

 هنأ ىبدبلا نمو . عمتلا لعافتل ةجيتن نوكت ىلا ةيسفنلا رهاوظلا نم

 حزاو || نأ كي لوا ولا بعذشلا ىف 3 ىيدلا عزاولاو ندلاب ملعلا نعد م زالت هيأ

 هرمتت رهأ اذهو . ةفاقث 2 لقأ ىه ىبلا تاقبطلا ىف هناطلس ىلجتي ىبيدلا

 ظ : نايعلاو ةدهاشملا

 ًاحضاو ناك دّتف ةيلحملا ةيب رعلا ريباعتلا ف ةيميلقإلا ةجهللا رت اا

 قزمت هيش و هيلة زو رقلا ضاق و باك فقل بيرق ميعلا و ١ حوضولا ضعب

 انداداب فق ةنيابتم تانتاكملا ةخلو ةفاحصلا َدْعل تناكو « رامعتسالا لعفب



 بوعشلا براقت ىضتقمب لالحمضالا ليبس ب نآلا ةرهداظلا هذهو . ةيب رعلا

 ىدص دجن تيوكلا ىف نآلا نحو . اهفارطأ نءب لاقتنالا ةلوهسو ةيب رعلا

 1 . رص]م 8 اوسرد نذلا تس مل وكلا ننطاوملا نم ند رمل اندتجمهلل ا ريكا

 5 مالعإلا لئاسو

 اهقيرط تذخأ دق ةيروسلا ةيوغللا تاحلطصملا نهأ رثك دعت كلذكو

 نكي امهمو.ةبيرقلا ةيسايسلا ةدحولا مايأ

 ةبورعلا نطاوم نم نطوم مي نأ دقتعأ . ةيد رعلا اذب وعش نعد براقت نم

 معشلا رولكل ومنلا نم

 ىطوم ىث ةيبرعلا اهلتخت نأ سجن ىتلا ةناكملاب صاخلا ريخألا لا وسلا امأو

 ق اميساالو اهيف تخسرو رصه ىلإ

00 

 فقثم لكن ةدحوم هتباجإ نآ دقتعأ ىنإف .ةيبنجألا تاغلل ةبسنلاب . رصم ل

 . ةيلخما ةيفاقثلا تاغللا ىف لوألا ناطاسلا ةيب رعلا ةغلل ن وكي نا وهو نيوض

 . ةيلدغا رلعلا ةغل ىه نوكت نأو

 سي ردتلا بيرعتل ةيرصملا تاعماجلا ىف تأدب ىتلا تالواحما نأ دقتعأو

 دوقعم لمألاو . ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا طوش نم لوطأ اطوش كلذ ىف
3 

 ىوتسألا ىلإ لصي ىد> قييستو ةدؤت ىف ىعماجلا سي ردتلا بي رعت م نا

 . ىم اعلا

 نورا عَتللب



 سس 1؟ لد

 +» جصخلا مست 3 ةعاذالا

 ' ةيبرعلا ةغللا عمج ىبسمخلا ديعلاب ةعاذإلا تالافتحا ق تيقلأ

 اهعمجم دلوم نرتقي نأ ةدلاهلا ةيبرعلا ةغللا هذه علاطلا نمي نم ناك
 , اعم ناثواعتب « دحاو ماع ف ةيرصملا ةعادإلا ةسسؤم دلومب . ديتعلا

 . اهتعاشإو اهترصن ىلع لمعلاو ىحصفلاب ضوهنلا ىلع عم نادناستيو
 دعاوقلا عضيو ء ططخعو مسري ىملع امهدحأ : نيزاوتم نيطخ ىف ناريسي
 .داهج ىف « ندسلاو روهشلاو ”مايآلاو تاعاسلا هلاجر ىضقيو . ثوحبلاو

 . ةانأو ظفحت ىف امم ضوهنلاو ةغللا نايك ىلع صرحلا هودحم ؛ قداص ىملع
 ةماعلا وأ ةصاخلا مجاعملا نم مجعم مل رهظي ىرخألاو ةنيفلا نب ىب نولازي هلو

 ىرخأ ًابورضو ؛ ميركلا نآرقلا ظافلأل رخآو « زيجوو طيسوو ريبك نيب

 .ةيوونلا اًميزيفلاو ؛ ايجولويجلاو 2 نونفلاو ةراضحلا طظافلأ جام ند

 بطلا مجاعم و . ىسلفلا مجعملاو . ىفارغجلا مجعملا ىلإ « ةئيدحلا اقيزيفلاو

 . ةعارزلاو « ءايحألاو « ةلديصلاو

 .ةهدخ ةيبرعلا ةغللا ةمدخ ىف ةعاذإلا لاجر موقي رخآلا بناخلا ىلعو
 اهتعاشإو ىحصفلا ةعاذإ ,ئ هلك راهنلاو هلك ليللا ىضقت داكت ةلصاوتم ةيامع

 اهبح مودع ندحلو اهم نوقطني ال نذلاو 3 مهتقيلس ىف داضلاب ن.قطانلا تأ

 ًاعولو ءاب اومعنيو ءاهيلإ اوعمتسي نأ : ةنغو فغش ىث اهتفرعم ىلإ علطتلاو

 .أه رارسأ هقفو اهامجب

 لك قف ملاعلا ءابنأ عيذت ةفلتخلا اهماسقأ ىف اندنع ةعاذإلا حمارب لازت الو

 نإ « هفلاس نع موي لك ى ءاوتساو ًاجضن دادزت ىلا ةحيصفلا ةغللاب ةعاس

 رصانعلا بيطأ ءاهتناب اهيف رمألا وأ وأ دهم و . اهتقباسنع ةظحل لك ىق نكي م

 . ماوم ةنس عمجما ةلجم نم 5 ددعلاب ترشن («)



 0 ىحصفلا رشنو ةعاذإلا ١م

 ةوعد نم د ل ا 00

 ٠ مالعإلا لئاسوب ناعما ناقيصوت ماعلا اذه هدونب نم ناك دقو .

 ًاقطن ىحصفلا ةيبرعلا مازتلاب اهعيمج مالعإلا لئاسو ىنعت نأ : امهالوأ ظ
 فحصلا ق بتكي ام لكل نصصختم نححصم نييعت بوجو عم ؛ ءادأو

 ظافلألا موقتي نوموقي « ةفلتخم داومو رابخأ نم عاذي وأ « تالحماو

 تاراهملا ةيمنتب ةصاخ نويزفيلتلاو ةعاذإلا ىف ىنعي نأو « ًاقيقد ًاطبض اهطبضو

 ق نوصصخت» ن.ءيذملا ىلع اهيقلي تارضاحمب « ةيوغللا تاردقلاو

 1 . ةيب رعلا ةغللا

 مامتهالا نم مالعإلا لئاسو للقت نأب رمتؤملا ىصوي : ةيناثلا ةيصوتلاو

 ةعيف رلا ةيدألا لامعألاب اهمامتها ىرخأ ةيحأن نم دي زتل « ةيبعشلا بادآلاب

 . ىبرعلا ملاعلا دادتما ىلع تاقبطلا فلتخم نم ًابيحرت نالا ىلت ىلا

 جمان رملاو ماعلا جماأ ريلا ى ايلج ًابئاوتو « [رهاظ ًاقباست نآلا حملنو . اذه

 تاعاذإو « بابشلا ةعاذإو « طسوألا قرشلاو « برعلا توصو ؛ ىناثلا

 ةعاذإ نآلا تحبصأ ىلا نادوسلا ةعاذإو « بعشلاو نيطسلفو ةي ردنكسألا

 ةغل ايندلا عم ىلإ لقني ٠ بورضلاو ناولآلا ددعتم طاشن .. لينلا ىداو

 ىحصنلا ماغنأ اهلاذآ ىف بكسيو « ظفللا ةحيلم « ربنلا ةيوق ةزيزع برعلا

 . ةيجش ةبذع

 « ةعاذإلاو ريالا عمجم نبب مايألا ىدم ىلع ةقيثو ةلصلا دقعنتو

 وعدتو هيلع صرح ةعاذإلا تناك . ىتلا ةيعوبسألا ا ىونتت انسلو

 دمحأو ىنزاملاو داقعلاو نيسح هط لاثمأ نم « ىادقلا عما لاجر رايك

 مه ريغ و ىرشبلا زيزعاادبعو 2« فالخ باهولا دبعو «ىمهف روصنمو « نيمأ

 هد وهج ى مراجلا ىلع ذاتسألا توص ىدص انعامسأ ىف لازي ال انك « مه ربغو

 عربا افع



 ٠ تاالافمو ثاوحن اد

 ةغللاو ةيماعلا راضوأ نم ىحصفتا ةيقنت اهمنارو نم ىغبي ناك ىلا ةبوغللا

 وبام ى اهحاتتفا ةيسانم ف ؟ اهدشنأ ءارهز ةديصق ةعاذإلا هل ظفحتن و . ةليخدلا

 ) نيدلاحلا عمجم ١ هناونع جمانرب ىلإ نالا عمتسن نحنو . 0 ةنمس نم

 نم تاحفص ٠ جمانرب ىلإ ىغصن اك « ءاعبرألا مايأ ىف رهش لك ىف
 لك ى اندمي برعلا توص لازيالو . عوبسأ لك ىف ةرم ىب رعلا د

 ءاثالث لك تأي بمأ ق عمتسنو © ( ةفاقثلا نم ءىش » هناونع جمان رسب دحأ

 جوارب ىإ كلدكو اهداوم ىف ةعساو تاوطحخخ وطخم ى ملا ةفاقثلا ةلجم ىلإ

 ' . #« ةيمرع تاسأرد#

 باحر نم » ىناثلا اهجمان رب لقتنيل تاعماجلا ىلإ ًاضيأ ةعاذإلا ىعستو

 لك هاروتك دلاو ريتسجاملا ىف ةيعماجلا لئاسرلا ضعب ةشقانم هيف عيذت ةعماجلا

 اهمادتهاو ؛ مركلا نآرقلا ةطحم ثيداحأ ثانع عد . عوبسأ لك نم سيسع
 هةفلاو ٠ هتساردو ىوبنلا ثيدحلاو . هرسعتو هتوالتو م ركلا نآرملاب

 ةلاصألا اهيلع بلغت « ةحمس ةلزج ةغل ىف كئلوأ لك : هبواتفو ىمالسإلا

 ءاهبيلاسأو اهظافتأ قف ناي آلا ضعب ف 6 حيمستت ةفاحصلا تناك نإف . ةمالسلار

 قرتو ةغللاب ع نأ تعاطتسا ام لواحن ةعاذإلا نأ ةداهش كاهشن نحلن

 . هن ةريدج ىه ىذلا ىوتسملا لإ اع

 ةغل ىلإ ةعاذإلا اهدستو اهتدسأ ىلا تامدخلا لجأو جما ربلا مهأ نأ ىلع
 5 اعلا تاغل نب غوبنلاو ةزعلا ثيح ىلإ 5 ءاقترالاو « اهم ض وهنلاو دافلا

 «( « ةل.محلا انتغل » جمان رد : عامسألاو ب وأهلا ىلإ بيبخلا ىويلا جمأت ردلا وه

 ع, هسح ةفاعرو هقوذ ق راتمت ( هرايثتخاو هبدآ ىف زاتم بيدأ همدقي ىذلا

 ( ةشوسش قوراف » بيدألا وه « هئادآو هتغل ى زاتمم « هعطو هقلخ قى زاتمت

 نسح ى هتقدو « ةغلل هصالخإبو ء ةعارم لاب ةبورعلا ايند هل تدهش. ىدلا

 ىذلا ىويلا هداهج قى وهو . ل وهكلاو 0[ ةئشانلا ىلإ اهيييحو اهض رع



 ١ < ىحصدملا رمش و ةعاذإلا اة

 عقو لازي نا ال © ديزي وأ 3 رك ذأ اهنف:# ماع ركع ةغيس: قاله لع نيا

 اومتيل « ا ل ص رح عضوم بيدا هثيداح

 رؤصضتل ن سيتأ انيتاكل ةملك كنا رف 7 رك 00 إو . 1 لع مويلا ةلحر

 « ةشوش ىوراف » نع هلخدي ىبرع كلب لك قف لافي ناك هنأ اهي د رجب

 : ةرثأ مظعو هءلضفل مرراعاو « هعراصب مماجعإ نع نب ربعم

 يس 5 رخف مص وم هلدذعاو 4 ةيش اوس قفورأف 1 ىيدصو ىديملتب رتعأل ئفأ

 . راتخم دمحأو « ملاس لاعلا دبع لاثمأ نم مب زتعأ نرذلا ىدذيمالت نم

 3 ىيوحلا قطصمو و ندلا زرع بسوي و © هئاحش هللا كضو . ىودلد ةهدعو

 . ىحانطاا دومحمو : تاعماجلا ةدئاسأ نم يك رطم 0 ١| دعو

 لاه ر راك نم فرش ليحل 3 شماطق لييتخأ كيعو ©« واحلا -اتفلا ليعو

 ةيبرعلا ةصقلا نف ىف ءالصألا نم ىزرتلا مهاربإو © ىتارثلا قيقحتلا

 . ا مايملاو ىحيصفلا ىلإ ةوعدلا بارحم ىف زرابلا للعلا وهف قوراف امأ

 دهع ذنم هليبس فخأ دق اميف حاجنلا دارطاب ىبلق ممص نم هل وعدل إو

 ةلفاحلا هتدئام لوح اهتغل بحت ةقفاحلا بولقلا عامتجا ماودبو « ليوط

 هديعب لفتخ ىبح هتايح ىب ةكربلاب هل وعدأ اك . ةعرافلا ةيب رعلا لوقعلا رامش

 . بيلا هجمان رب ىف ىبيسمحلا

 ةملع ق هتك رام ةعادالا تمأق لقو 34 ةبد رعلا ةيغعالأ 00 كليع.سسل هنإو

 هتاظحل ليجستد اقوم رم امامتها تدنأو 4 ة ضيقت. له ةعسأو ةكراشم ىيسمخلا

 ىف ةبيبحلا ةعاذإلا كراشي نأ عمجملا دعسيل هنإ  اهليصافت لماكب ةديعسلا

 4 رابك لاو ريدقتلا لدابت ىلع ص رخلا نم ةعبأت ةك راشم ىيسمخلا اهدمع

 . دحاو عيفر ىترمو . دحاو ماس فده وحن ىعسلاو



 تالاقمو ثوح ١8

 رقوملا عمجملا مسابو ىمساب مدقأ نأ ةديعسلا ةبسانملا هذه ىق ىندعسيو .

 .ًاعيمج اهيفنيلماعلاو داذهألا اهاجر ىلإ و اهتائيه فلتخمب ةيرصملا ةعاذإلا ىلإ
 اهداهجو ىدمرسلا اهحافكي زازتعا ىمسأو « ةيحت ىكزأو ةئنبت ببطأ

 ظ . ىحصفلا اهتغل و ةيب رعلا ليبس ىف ىلصاوتملا

 - نوراقرل مس
 ةيبرعلا ةغللا عمجمل ماعلا نيمألا



0 

 '*:ظحاجلا ةبتكم

 ىبرعلا نايبل 25-5 : 5-5 اهفلخ ىتلا ةيفيلأتلا راثآلا كلت احر عا
 . قحلا دهشي اميف لوألا هذاتسأو « بر لا باتك خييشو

 : لج رلا اذه لضفب ما ىذلا « ثحبلا اذه ى لغوتن نأ لبقو

 . ةريسي ةمجرعب هل مدقن هتيربع ةعارب نم مايألا هتوط ام راهظإو

 هينيع ظوحفل بقللا اذه بقل ء ظحادلا رحم نا ورمع نامثع وبأ وهف
 ةح اص ةادأ هلعج « ًافيرظ ًاحبق ظوحتلا كالذ هبسكأ دقو . ا رهاظ ًاظوحج

 . ةهك افملاو ردنتلل

  ىنار املف . هدلو ضعب بيدأتل لكوتملل 5 : ظحادملا نا

 . ىفرصو . مهرد فال آ ةرشعب ىل رمأف ىرظنم ع لا

 . قى امهادحإ 50 « نتتأرما لثم دحأ ىبلجخأ ام : ًاضيأ ظحاجلا لاَقَو

 : تلقف اهحزامأ نأت د رأف .. ماعط ىلع تنكو .« ةماّلا ةليوط تناكو ركسعلا

 ْ . ايندلا ىرت ىبح تنأ لدعصأ : تلاّقف ! انعم ىلك ىلزنا

 كيلإ ىل : تلاتف ء ىراد باب ىلع انأو «٠ ىبتتأ اهنإذ ىرخألا امأو
 ا ىدوبم غئاص ىلإ ىف نأ نأ ىلإ اهعم ثمعف | ىعم ىثمت نأ كب 000 هةحاح

 . تتأ الإ : لاقف اهوق نع غئاصلا تلأسف . تفرصناو ! اذه ”لثم : هل تلاقن
 .٠ ىتديس اي : تلقف « ناطيش ةروص هيلع اهل شضقنأ نأ ىنترمأو 06 لإ

 1 كلاثم ىلع صفلا شةنأل كب تتأف ! ناطيشلا تيأر

 ةجح وهو . ةميزخ نب ةنانك ىلإ ىمتني ىنانك وهف « ىبرع ظحاملاو

 ةفيحس ىف تارشنو ١448 ةنس سرام نم 4 قى مولعلا راد ىدان ىف تيقلأ ةرضاحم («)
 "ا . م514١ ةنس ليربأ قى مولعلا راد



 ظحاملا ةيتكم - :١ اب

 لع الإ ضهنت من ةيبرعلا ةغللاو ىبر ملا بدألا نأ نومحزي نيذلا ةيبوعشلا دض

 سر فلا و ىلاوملا فاتكأ

 تالا ةرصن ف نا ةلالغتسا هلغتسا . الب وط ًآارمع هللا هحننم . نيتئاهو

 كسلا ولا ةييودت معز ناكف . ةيمالسإلا ةفاقثلا ةعاذإو' ؛ ىبرعلا

 | مكهتلا و ةهاكفلا ةعاشإ عم ١ نييبتلا ةقدو . جاجتحالا فطلو « باهسإلا

 . لازتعالا قرف نم ةقرف سأر ناكف . ةينيد ةسردم معز ًاضيأ ناكو

 . ةيظحاولا ةقرفلاب تفرع

 4 طظحاحملا رصع 6 فيبلأتلا

 ىهذلا رصعلا وه . بادالاو مولعلاب رخزي ناك رهد ىف ظحاحلا شاع

 ةرصبلا دهاعم تناك نيح . لكوتملاو نومأملاو نو راه رصع . ةيبرعلا ةمألل

 مولعلاو بادالاب ضيفت . ما رثاسو ةبطرقو ةفوكلاو دادغبو

 ديداش ىود اممل ةمجرلاو فيلأتلاو . ًاعرام ًاضايف نمعملا ناكو . نونفلاو

 راهنلاب ليللا لصي . بيجع طاشن ىف ءابدألاو ءاملعلاو . عّمص لك ىف

 لاصألاب ودغلاو

 ديز ايأآو . ىعمصألاو . ةديبع ابأآ ةيبرعلا ءاملع نم ظحاحلا رصاعف

 الاف ا ىبأ نع وحنلا ذخأو . هخ ويش ًاعيمج اوناكو ىراصنألا

 ىلإ نودع اولاك ن 'ءذلا ب ررعلا ء | حبو ظحاحلاا هفاشو . ماظنلا نع 0- امالكلا و

 نا.يلا أله فشتراو 85 مهتحاصو نم | ريثك مهنم نلف 3 ةرصبلا كن رسم

 . ةيوقلا ةيرطفلا ةفرعملا كلثو .ةححصلا ةجهللا هذهو . ىاصلا ىبرعلا

 ةارافو ريبك مهسب اوب رض نمم ةعب رأ ظحاملا رصع ىث خي راتلا فرعيو

 مهادع نم اهنع رصق ةياغ ىلع اووتساو . فيلأتلاو ىركفلا تل

 ةرصبلا لهأ نم ناكو ٠04 9٠ ا لا رم بع را يعكر



 او تاالاّقمو ث اومن

 . « فنصم ىئام براقت هقينا هتو ١» : تايفولا بحاص لاق . اب ىوتؤ دلو

 مل : ظحاجلا هيف لاقو « ةسمخخو ةئام تسرهفلا ىف اهنم مىدنلا نبا درس دقو
 . ( هنم ملعلا عيمج ملعأ ىعامج و سيرا نقرألا ىف نكي

 نم وحن هل 73١08 - ١*ه ىنئادملا دمحم نب ىلع نسحلا وبأ : ىناثلاو

 ىور دقو . مدنلا نبا تسرهف ف تيصحأ ام ىلع ًافنصم نيعبرأو نيتئام
 ظ . . ةريشك تاياور ناويحلا ىو نايبلا ' 1 د

 تددع "07 ةنسم قوتملا وكلا ىباكلا دمحم نب, ماشه : ثلاثلاو

 , امل 4 تعيررأو ةثام وح اوكفلأت تفووهفلا قد وقك

 ةنس للو . ىعفاشلا سب ردإ نإ دمحم : نءدلاو ةين رعلا مامإ : عبارلاو

 . 7١ 5 ةنس قوتو : ظحاملا ةدالو ةنس ىهو ١

 ى ىعفاشلا لضف ملعي ال سانلا نم أ ريثك نأل : ةيبرعلا مامإ : تلقو
 مهعسوأو : ةيب رعلاب ة ريغ سائلا قدأ نم ناك ىعفاشلا نأ قملاو .ةيحانلا هذه
 وهو ىعمصألا نأ فرعت نأ كبسحو .اهرارسأ ىلع ًاعالطاو « اهيف اهَقف
 كيسحو . اهحمصو اهطيضو نييلذهلا راعشأ ىعفاشلا ىلع ارق - ريبكلا ءامإلا
 ةلاسرلاو « هقفلا لئاسم ف مألا امهو © نيميظعلا هيباتك ىلع علطت نأ ًاضنأ

 ق لجرلا اذه لصو ىدم ىأ ىلإ فرعتف + هقفلا لوصأ لئاسم ف ىهو
 لوقي نأ ظحاجلا لمح ام اذهو . كلذك ىبرعلا ريبعتلا ةقدو « ةين رعلا ةفرعم
 ًافيلأت نسحأ رأ ملف ملعلا ىف اوغبن ندذلا ةغّبشلا ءالؤه بتك ق ترظن » : هيف

 . « ردلا ظني هناسل نأك « ىلطملا نم

 اهنم : ًاباتك نيعبرأو ندنثاو ةئام ىعفاشلا بتك نم توقاي درس دقو

 ْ ١ . مأألا باتك فق لخدت 2-3

 ةفاقثلا تحنم ىلا ةعامجلا هذه كردأو .« طهرلا اذه ظحاجلا رصاع
 ناكو . اوكلس ىذلا مهجبم جبمو : ةوسأ مبم هل ناكف : ا رفاو ءارث ةيبرعلا



 ظحاحلا ةبتكم 4 قف

 ىوقأ نم « ةحاصفلا كلمتو « رمعلا دادتما نم هللا هبهو ام ىلإ كلذ

 اهتميقب و « اهددعب ةينغلا . . ظحادلا ةبتكم ءاشنإ ىلع ترفاضت ىلا بابسألا

 . . ًاضيأ ةينيدلاو ةيركفلاو ةيبدألا

 هعولو ةدش ؛ لجرلا هذه ةبتكم ءارثإ ىلإ تدأ ىلا ةيوقلا لماوعلا نمو

 باتك هديب عمي مل هنإف ظحاجلا امأف » : نافه وبأ لاق . اهيلع هدلجو ةءارقلاب

 نيكاكد ىرتكي ناك هّنإ ىبح « ناك ام ًانثاك هتءارق قوتسا الإ طق

 . 4 رظنلل اهيف تيبيو نققارولا

 : ظحابجلا رصع ق رشنلا لئاصو

 ىبعأ . . رصعلا كاذ ى ةبيرغلا ةرهاظلا هذه دوجو نم بجاعلا بجعيو

 تناك رصع ىق كلذ روهظل بجاعلا بجعي . دحاو لجرل تافلؤملا ةرثك

 تائيه كانه تسيلو « ةعبطم كانه تسيلف . ةرفاوتم ريغ هيف رشنلا لئاسو
 ىلا ةريكلاب فئنيح ءارقلا نكي ملو . اهرشنو تافلؤملا ةعاذإ ىلع لمعت ةيبدأ

 ؟ كلذ ىف نذإ رسلا ام . . نالا اهارن

 تقو ى بتكلا نم فال الا جارخإ عيطتست « ًاقح ةعبطم كانه نكت مل

 : ةعبطملا ماقم موقي ناك « هنأش ليلجو هرطخ هل رخآ آرمأ نكلو «زيجو

 . ةقارولا ماظنب فرعي ناك ىذلا ماظنلا وه كلذ . هب ناهتسي ال طاشن هل ناكو

 اهنوراشيو « اهنوبتكيو بتكلا نولقني « نوفورعم سانأ هب صصختي
 ةباثمب اوناك نوقارولا ءالؤه . . ًانايحأ اهنوححصيو « اهنودلجمو اهبنورشيو
 مظع رطخ مه ناكو « ةميدقلا روصعلا كلت ىف فراعملا رشنت ةيح عباطم
 . اذه انرصع قى ةيديدحلا عباطملا هذه رطخ نع لقيال

 هذه ةمظع سمي نأ عرطتسي « توقايل ءابدألا مجعم حفصتي ىذلا و

 ءابدألا مالعأ نم. ريثك مهنيب ناك نذلا « نيقارولا ةلود ىبعأ « ةلودلا

 خسدي ًاقارو ناك هسفن ًاتوقاي نأ فرعت نأ كبسحبو . ءارعشلاو ءاملعلاو

 ير
 دعرشا افع



 رف تالاقمو ثوح

 راحن رايك نم كلذك ناكو 5 ناكلخ 3 كلذ انثدحب سَ رجألاب بتكلا

 : ريكمشو ن سوباق ةمجرت ءانثأ ىف هسفن نع ثدحتي لاق . بتكلا

 ش ( اهيف رجتأ للعلا بتك نم ريثك ىبحص ىو ماشلا ىلإ تهجوت »

 نقارولا نم ةفئاطلا كلتل قرص دقان ) ءايدألا مجعم ١ هباتك 8 توقايو

 ةباتكلا ءىدر اذه » : لوقيو « طبضلا نقتم « طدللا حيلم اذه » : لوقيف

 : روصنم نب رمع نب لضفلا عد نم ةمسرت ىهلاق اهو ( طوخ مدس

 اذه ى هاندروأ اذ و . باوبلا لاله نا ةقيرط ىلع « ةدوجلا ةياغ ىف هطخو »

 ندع طا كيج قارو هنأ ميجعم ا اذه ُّى هركذ بيس لعجيف . 0 باتكلا

 . ةباتكلا

 كئكوأ نوع ناك تس رهفلا بحاص مدنلا نا نأ ف رعت نأ ًاضدأ ٌتابصحو

 نأ هل ترسي ىلا ىه ةلياجلا هذه هتعانص نأ فرعت نأو . مالعألا نيقارولا

 كلاسم انيلع تملظأ املك هيلإ عجرن ىذلا ؛ دلاخحلا باتكلا اذه انل جرخخ
 . قيقحتلا ىلع نيعبو دلغلا ىوري امب هنم رفظنف ١ بتكلا نم هرغ ىف ثحبلا

 اهرهظمب نكت مل نإو . ًاضيأ ةفور-م تناكف ةيبدألا تائرملا امأو
 اوناك تركذ ىلألا نوقارولا ءالؤهف . انينارهظ نب هسملن ىذلا ثيدحلا
 ةردأ تافه ءافلدلا وقال ولا ضاختشا عم ايعرأ ناك وب ةقرطا اة ذه: ءابشعأ قف

 . ةميظعلا حنملاب اهيفلؤم ةزاجإو اهتعاذإو بتكلا رشذ عميجشت ىلع لمعت
 . ةيشافلا اياطعلاو

 ماعلا فيضثتلا بورص رئاسو ةمج را لعو فيلاتلا لع لاعداد اوتاكو

 . ةارسلاو ةالولاو ءافلخلا ىديأ هب وكخست تناك ىذلا ىمتاهلا دوجلا كلذ
 ى رثؤمب كلذ سيلف « روصعلا كلت ىف نب رشك اونوكي مل ءارقلا نأ ةفأو

 نفقثملا نإ : لوقن نأ عيطتسس لب . سائلا نيب اهروذ جالبناو « ةفاقثلا عيذا

 . اذه ان رضع ىف نيفقثملا ددع قوفي عددع ناك رصعلا كلذ 5
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 انرصعع ى نيملعتملا ة ةيبشل نال (« نملعتملا » لقأ مو ( نسففتملا » : تاقو

 رهع.:ق.اوناك -6 0 الغوت ملعلا ىحاون فاتخم ىف اولغوت نم ىبع أ

 0 نا كانه ناكف « اذه انرصع ىف مهنم ًاددع رثكأ ظحاجلا

 4 بدأآلا سلاجم نب ناشغيو روع نلقي ر ١ راوج كانه تناكو 3 هقفلا ل انين

5 5 
0 

 مهيصخ ال نورك لاجر ًاضيا تاكو . لوسرلا ثيدح نوريو

 « ةيبرعلا ةبتكملا ءارثإ ىلع ىوق عجشم نب رونملا نمفقتملاكتاوأ نم ناك

 . اضيا دحاولا فل ألا جاتنإ ةريكو نفل ملا جاتنإ ةرك ىلعو

 ع هنم ةييجع ًاياوبأ قرطف « فيلأتلا ىف ًابيرغ ًاكلسم ظحاحلا كلس

 لع قطنلا ني نع و 3 دوسحلاو دساللا نعو 3 ءالخسلا ٠ نع انثادحت وهف

 ::تاغاتنشلا شغ نعو : ص وصللا ليح نع انادحو ةيقأأ

 ئيارفطلاو نيملعملا ىثو : باتكلا قالخأ ىنو « نايقلا ىف مكتيو

 ةلاطبلا لهأ لئاضشفو « نايتفلا قالخأو « ئدغملاو كولملاو

 3 تارمحو ًَء ةلاقصو ًُط كا نمو ةيدروشبلا ع ونآلا 0 0 ثدحترو

 . روعو لوحو ناصربو ناجرعو © مججعو برعو :؛ ضيبو « نادوسو

 .ةسهخلاو 34 ةهبشملاو 6م ةيدب زلاو 4 ةعيشأ اك 04 ةينيدلا فهنا وطلا نعو

 . سوثاو ىراصنلا و د وهيلا به ءاذم انل ركذيو « هل زتعملاو

 3 :نيكلا ود م اَملاو هيلا و حاهتلا نعو 4 تاما ثدحتي

 ًاراتك كاخأ 0 نم لك 2 + عنصي . جل لعلاوب درللاو

 الإ 2 هنهذب ريدي 3 0 تايسإ رطاخ لاوجي انف كرمي مل ظحاحلا ناكَف

 : ةراغلا لع قوأو ًاعادبإ عدبأو هيف 52-1

 مث >3 للسان بس©ب؟ردج© 5

 رعرّشسا افع



 7 2 تالاقمو ثوحم

 تيل : لاقو هلأس ًالئاس نأ كلذو . ءانيعلا ىبأل ًاقداص الوق انه ركذأو

 ىأ ىرعش تيل : ءانيعلا وبأ هباجأف ؟ نسحب ظحاجلا ناك ءىش ىأ ىرعش

 ! ؟ نسحم ال ظحاحلا ناك ءىش

 ويصوم

 وهو . هرصع ىف نفلؤملا ميمج نيب نم ظحاجلا هب زاتما رخآ ىشو ُُس

 ةص رف عدي الو : هفيناصت ى ةهاكفلا عيشي حري ال رهف . ةهاكفلا نامدإ

 ىأ حفصتت نأ عب ء.طخست تنأو . ًازاهتنا اهزهتنا الإ ةيباطملاو ةهك امملل حلصت

 . ًاعطاس ليلدلاو : اضفاو ناهربلا كلذ ىف كعك هل ةلاهز هيا وأ تاقك

 َّى كيو ىعدي نه ى اهعنص ىلا . ريودتلاو عيبرلا ةلاسر كلعت و

 . ةهاكفلا نف ىاذظ ظحايلا بتك ام عربأ + باه ولا دبع

 طرغمم هنأ يدير سس وح دمحأ ناكو

 .ةقاشرلاو ةطايسلا مع كب ءللد ىثوهو .ًارودم هبسوتو ًاعبرم ناكو « لوطلا

 غيلبلا ن 3 لهو 5: كاشصو الإ ليمحلا ةياغ لهو ا : ظحاحلاا هل لوش

 الإ فوهمملا 8 لهو . كاعانطصا الإ فيرشلا لمأي لهو .كحدم الإ

 ! ؟ كركذب الإ ىداحلا ودحت لهو : كيف الإ زجر حتاملل لهو . كئايغ
 لالا ل ةيسفعلا ”دقلا وج مهول :ناوقلا واق يصللا محلا ونا نبأ

 ىلع لهو . كليف و كل كاع روهشملا لضفلاو . روثنملا حلملاو ٠ ببي رغلا

 كتانظو .هصخش نم ريكأ كلظو الإ بيدأ ملاع وأ . بيسح ليمج اه رهظ:

 تلميح اهو . كتم قدصأ ةحخ اذ, ءارضخلا ت لقأ لهو ! ؟ هملع نم ركأ

 : « كلنم لجأ ءاسنلا

 الإ ةزيقالو « كاعساب ريعت ىهو الإ دو اهرهظ لع اهو لوقي و

 ةدنوجحم الو ٠ كابح حب راب و ىهو الإ ةاتف الو . احم ىعت ىو

 . « كلل وعدت ىهوالإ ل

 ١ حلشاو ىهش سا ه . حامأو ن 1 ا اني راق كاعد مر : ءاستأا دلاسر 8 ل اشو
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 .نائسألا عّلختم خيش وأ « نيضراعلا ثك ةيدآلا فتلم ”لحف هل ١ نأ

 : ريهز نب ءاقرو رعشب ىنغت وه اذإ كينفي مث « هجولا نضغ

 دل اون لكلك 0 أريهز تنأَو

 ردابأ لوجعلاك ىعسأ / تلبقأف

 7-5 وأ 3 ةييمسأب امأك وأ 2 سجس رز ةقاط اهنأك هب راج كاينغت مأ

 3 صخب ةشاكم رعشب - ةولجم ةضف نم وأ هتوقاي نم تطرخ

 امنانب نأك ةيراج افضك نم
  ايانع تقوط دق ةضف نما

 اباسح لامشلا ّفكلا ىلع و

 اند رس اذإ ام رداوتلا عمجو ةهاكفلا وشح نم نييبتلاو نايبلا ق : ظحامفلو ظ

 .ةعتمو ؛ ع تايبياطم ناويحلا هتادك ف : تا ذب لوقلا لاط هدهاوش ضعب

 ظ .. ئراقلل ةبيط

 وهف . أديدش ًالاصتا سانلا روهمجي الصتم ًافااؤم الجر ظحاجلا ناك .

 نيسانكلاو ةعابلا ىلإ سلجم ًاضيأ وهو . باتكلاو ءارزولاو ءافلخلا سيلج
 ناك اك « بارعألا ةادب ىلإ فرعتي ناكو . نينااو نيسوسوملاو ةاوحلاو
 ةناكان ٠ ناسملاو خوش لا سلاج ناكو « نييدنسلاو مورالو كرتلل اقداصم

 . نايبصلا سلا

 : ةرم ظحاجلا ىلع هلوخد فصي لاق ديزي ن مالس نأ توقاي ىور
 :ةلغو: و: ترش رافد ظحالا ل زنم ىعي - هلزنم نع تلاسو» : ماس لاق

 . ٠ هريغ ةيحل وذ مهيف سر « ايبص نورشع هيلاوحو سلاج وه اذإف هيلإ ع ةرلل وذ مهيف رسل « ًاييص نورشع هلا اج وه اذإف هيل

 يك
 رع ر شل



 1١ ابابا «تساالاقمو ثتاوح

 كة

نلا عئابطب ةلماك ف رعم هتبسكأ دق ةطلاتغا كلت نأ حضاوو
 هجعلطأ و )م سا

 . ءافرظلل ًارهام ًادايص ناك ظحاجلا نإ : لوقن نأ ًاضيأ ميطتسنو

 ٠ : تالذ نم الثم كايلإو

 تى

 . اهيف عّزانمت ال تنكل برعلا نم ةليبق ىف تيعدا ول !نايبلا اذهو ةحاصفلا

 هذه : هل تلقف . جعلا نم حيصف لجر ىبيتأي ن ناك -: ظحاحلاا لاق

 : هل تلقف هظفح ىبح يسن هظافحأ تاعجف كلذ ىلإ ىنباجأف : لاق

 ! ىعدل نذإ ىنإف كلذ تلعف نإ هللا ناحبس : لاّتف ! انيلع هعتال نآلا

 . ىلوألا اهروصع ىت ةيبرعلا ةهاكفلا خيش ظحاجلا دعن نأ قدلا ىنو

 : نانفه ىبأل ليق . راحلا عذاللا مكهتلا . مكهتلا ءامعز نم معز ًاضيأ وهو

 عد ىف اثمأآ : لاقف ! 0 كوكو لحنأو ٠ ثايب د دز دقو ظحاحلا وجب ال م

 . ةرهش نيصلاب ةلإ تيبمأ ١1 أ ةبنرأ نك ةلاسز عضو ول هللاو ؟ هلقع نع

 نم هفرعي « فيلأتلا نف ى ظحاحجلا صئاصخ نم وه : ثلاث ءىثو

 نم 0 هذاتسأ نم ملعملا وأ ذيملتلا هبلطتي ام فرعو 4 ملعتلا ةعانص س رام

 بهذت الف « ًاتابث هنهذ ى مولعلا تبثتلو « ًاقداص ًايدأت هنهذ ىلإ فراعملا

 . تايهاذلا عم

 كري الو ١ ريبعتلا فونص فلتخمب دحاولا ىنعملا ىلع حلي ظحاجلاف

 نكمطي ىحو « ًاحاضيإ ةفرعملا هل حضوأ دق هنأ وه نقيتي ىتح هباتك ئراق

 . مات اهزو ىلإ ةغاقلا ةانرأ اف ىعو دق ئراقلا نأ ىلإ

 . هءانغ يي ويس
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 .« اذه ى ليوط مالك ناويحلا نم لوألا فحصملا.ردص ىق هلو

 . هيلإ عج رت نأ عيطتست و

 «كرفختي مل هيلإ ترقتفا نإ ىذلا ملعملا وهو» : باتكلا نأشى هلوق نمو

 «كتعاط اي اجل رافال ع ل ا اواو

 . « كيلع باقني مل كيداعأ حير تما .هانإو

 ةءارقلاب هيتك لوانتو ٠ ظحاحلا بدأب بدأت الجر دج ال ًاضيأ كلذلو

 « ًاحضاو ًانايرس لجرلا اذه بدأ نم قرع هيف ىرس دقو جرخ الإ سردلاو

 ظ . هنايب نم ةرهاظ ةحفن هتحفن وأ

 ًأطسق هنايب نم اولانف ظحاحل اوذملتن باتكلا نم ةرهمج اذه انرصع فو

 مهيلع رهظو 3 مهثيدح ةرضذو مهنف لامج ىلع كلذ مهادعأو ْ ًارفاو.

 . ًائيب أ روهظ ظحاحلا لضف

 صئاصخ صخأف . ًابيرق اهيلإ ترشأ ىتلا : ظحاحلا ى ةيذاتسالا ةعيبط ىلإ

 ىبحح « ىبش فراعم ىف تقولا مهيلع لاط املك هذيمالتب لقنتي نأ ملعملا

 . بدألا لئاسم وأ « ملعلا لئاسم نم هابإ مهنقلي ام اها ةسوخلا راسل

 « ةبرطملا تاوصالا لمت عامسألا تيأر ىنإف » : كلذ ى لوقي وهو

 ى الإ كلذ امو . كلذ اهيلع لاط اذا ةحء.صفلا "51 ةئسكلا ىناغألاو

 ( ةلفغلا تثروأ تلاط اذإ ىبلا ةحارلا قب رط

 ةهارك ٠ لطابلا صضعبب ىبسشن ميجأل ىنإ ١ : ءاد ردلا . ىبأ لوق ددربو

 1 ام 8 قملا نم اهيلع لمحأ نأ

 سي : عاطصي : « بيقعتلا لمعتسو . دارطتسالا منطصي ظحاجلا دن ًاضيأ كلذلو

 امثإو « هسفن هل بصن ىذلا ضرغلا نع ًاتافتلا الو هنم ًازجع كلذ سبلو
 ١ 5 ع 9 -

 . ههاشنا ددجلاو : هطاشن بلجتس و ؛ ىراقلا نع حور



 ١18 تالا 0 ث اوعي

 س2 م

 اريك اطوات ىلا ا ا ل م ا
 ريثك وانت وضو ٠ ظحاحلا| امص صن اصخ نم قوش .سماخ رهاو

 كلذ نأ ةلهو لوآل ىراقلا رعشت ىنلاو . ةضقانتم اهنأ ودبت ىبلا رومألا نم
 57 "1 58 5 5 : 3 ل 5 3 58 0-00

 وهو . رخآ انيح همذيو انيح ليبنلا حدمي وهف بتكي اميف هسسفن ضقاني لجرلا

 : ىرخا مهمديو ةرأت نقارولا عدم

 ء ىلا ىلإ رظن لب . هيف ىققاني ١ لجرلا نأ قرد «يعتملا نكلو

 هحءدم ىفتقي اه رومالا نم رمآ لكاو . نيتفاتخم نيتيحات نم نيترظن دحاولا

 » َ . هلل لى 2 5 / . ١ عمة ٠ ١ سا

 كود ساسالا ا و ةنامالا 1 قديسصلا نيد 4 رجا ام همدو انيح

 ٍُ لئاصفلل

 2 2 ع

 تملص ام نسحا تلقف تضر » معألا نا ورمخ لوق
6 

 -- ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسو ل وشو ( تعلق حبفأ تلف تيصعو

 « ءانإإ وف - 3 ا 1 000
 . «ةيناثااىف تقص داو ىلوالا ىف تدذدك امو ١( رحل نايبلانم نإ » : كلذ ف

 د عيوو فاك 3 لخ عطا اكرر كروانلو: فب ةاظونا لة ىرشتا  انطو

 هرادتقا مامتو هن ةوقو لج رلا

 ىلا . ركفلا ةيرح وه . ظحاجلا هس لع د اذ هع س داس نيمأَو

 هجم نع ثدحتي امنيح مكهتلا كيدش رهف . ةسازم لك كنع أبع ىداني تفر ال

 نم عيطتسي ام ىصقأ دشحت وهو . رحلا ركفلا اهّزَقي الو ؛ لمعلا اهغيسب ال

 ىيللا كلاهتي 1 5 كباب ّئ كلاهتت تافارحلاو ريطاسألا ادإف 207 ايذلاَو

 مهتمدقم ىو . ةفسالفلا رابكو ءاملعلا نم نن رثك ض رعي كلذك وهو

 ىلع ةروثلا لع عفريو . رحلا هيأرب . لوصيو انبحاص هيف لوجم حيسف ناديم

 ىلع لب 3 نيتم زتملاو صاصقلا و نب رسفملا نم نيتنعتملا
 نايوغللا نم نملذحتملا
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 شفخألا نسحلا ىبأ بتكب ناويحلا نم لوألا ءزجلا ىن ددني وهف « ءابدألاو
 اومعز نيذلا رابخأألا بادكأو نءرسفم لاب مكهتب وهو « سانلا ىلع اهقالغتساو

 نم ىبرف ةسطع دسألا سطعف رأفلاب اوذأت دق اوناك حون ةنيفس لهأ نأ

 ليفلا جرخأو . دسألاب ءىش هبشأ رونملا كلذلف . رينانس جوزب هيرخنم
 ةيرغم ىوري وه مث . ليفلاب ءىش هبشأ ريزتحلا كلذلف . ريزانخ جوز
 . ةفارخ نم هيف امم هكحضو « را اذه نم ةديبع ىبأ

 مهنم ةفيرط ”ةروص انل روصيو « صاصقلاب مكهتي ًاضيأ ظحاجلاو
 ليلهتلا ىلع نيعمتسملا لمح نيح « ٌضاّقلا بعك ىبأ ١ صخش ىف ةلّئمتم

 هك اعز عطتسي حلو ؛ 7 تقاض ا ركند م ا رمأ ىخيل ؛ ريبكتلاو

 ى ظعولا سلجم ىلإ هل الوسر لسرأ اذه بعك ابأ نأ ًاضيأ ىوريو
 ىنإف ؛ اوفرصنا : بعك وبأ مكل لوقي : ةلاسرلا هذه هعمو « باتع دجسم

 ! ًارومخ.٠ مويلا تحبصأ دق

 ( ةيمالكلا لئاسملا لوانت ةريك وه ٠ ظحاجلا ةبتكم هب زاتمت عباس رمأو

 ضيفي ظحالا ىرن انيبف . بتكلا ءانثأ ىف اهتايسانم صانتقا ىلع صرحلاو

 نم ةلأسم ىل مجيم هب اذإ رانلا ىف عيدب رعش نم برعلا لاق امع ثيدحلا ْق

 ىنح . أزجتي ال ىذلا ءزجلاو « باقعلاو باوثلاو ٠ ضرعلاو رهوجلا لئاسم

 الجر نأ ناويحلا ىف ىوري وهف . ةيمالكلا تابسانملا هذه نم اهيلخن ال ةهاكفلا

 ةقرف مهو « ةيماشطلا بهذم بحاص : ما ماشهل لاق ة ةفوكلا لهأ نم

 هلضفو هلدع ق لجو زع هللا ىرتأ : ماش لاق لجرلا اذه "نإ : ةهبشملا نم

 نأ عيطتسن ال انكلو «لعف هللاو دق : ماشه لاق ؟ انبذعي مث قيطن ال ام انفلك

 . هب لكتن

 ىذلا ءزجلا نع رورمملا نامقل ايأ لأس هباحصأ ضعب نأ ًاضيأ ىوريو

 ! بلاط ىبأ نب ىلع وه أزجتي ال ىذلا ءزجلا : باجأف ؟ وه ام ًازجتي ال
 3 لب 5 لاق ؟ هرغ أ زجتي ال ءزج ضرألا ى سيلفأ 5 ةلئاق ءانيعلا وبأ هلأسف



 أم تاالاقمو ثاوحن

 ؟ سابعلا ىف لوقت اهف : لاق . أزجتي ال ءزج رفعجو « أزجتي ال ءزج ةزمح

 ركب وبأ : لاق ؟ رمعو ركب ىبأ ىف لوقت اهل : لاق . أزجتي ءزج : لاق

 ربزلاو «نيترم أزجتي : لاق ؟ نامثعف لوقت اه : لاق . أزجتي رمعو « أزجتي

 . نيت رم أ زجتي

 عمس ال رورمملا لجرلا اذه نأب ةهاكفلا هذه ىلع ظحاحلا بقع دقو

 . هردص ىف رسبكو « كلذ هلاه « أزجتي ال ىذلا ءزجلا» نوركذي نملكتملا

 هوم“ هرطخ رظع اذإ ء ىلا نأو ةف.لفلا لع نم ربكألا بابلا هنأ مهوتو

 . أزجتي ال ىذلا ء جلاب

 انيلع 505 هبتك ظحاحلا اهعدوأ ىلا ةيمالكلا ةورثلا هذهو

 «ةيمالسإلا قرفلا بتك نم اهصيلخت عيطت.ت ال ىلا ةلزتعملا بهاذم نمآ رشك

 . ءارب هنم يه امب مهيمرو مههابشأو ةلزتعملا ءارآ هيفست ىلع ترج ىلا

 بحاص وهو - ءالضفلا ءالؤه ضعب "نأ عمست نبح ىعم رخست كلعلو

 زوج . دسج نآرقلا ١» : نآرقلا ى لوقي ظحاجلا نأ ىوري - لحنلاو للملا

 بحاص ىجيإلا لوقا اذه لثم ركذ دقو « ًاناويح ةرمو الجر ةرم بلقي نأ

 لوقلا اذه سيلو . ( ىثنأ ةرمو الجر ةّرم بلقي نأ زوجي ) : ظفلب فقاوملا
 تدلع ام وه ظحاحلا لقعف ٠ قيم نإ عام هه نارك ىذلا

 : ثععم امو.

 انك « لازتعالا ةفرعمل ةقيقحلا رداصملا مهأ نم نذإ ظحاجلا بتك

 : ةلزتعملا بهذم نايب ف ًاضيأ اك اص آ ردصم هدعب نم ىرشخمزلا ريسفت ناك

 . هللا باتك صوصن ىلع مهنارآ قيبطتو

 ءايشألا نم رششك نع اهثيدح وه 2 ظحاحلا ةيتكم هب زاتمت : نمأت رهو

 . اهيف ةباتكلا نع سانلا مجحم ىلا وأ « لبق نم دحأ اهيف ضخم مل ىلا

 : ءىرج لجر ظحاحلا نكلو . اهيف ةمهتلا نم ًارارف وأ . اهنأشب ةناهتسا

 كر
 دلعرشبا افع



 ظحاحلا ةبتكم ١ لح

 ؟ اذاميف .. ا ل آمح ءىرج لجر

 ىتايو 0200000 ١ ملكتي ظحاحلا نكلو . صوصللا ليح ف

 ره راحل مورا 00 اذه نم ركذ دقو . بجاعلا بجعلاب

 ( لوصفلا هذه ضعب هتارضاحم ىث ىناهفصألا بغارلا لقن اك . ناويحلا

 م0 وا ا يا ا

 سانلا قىدحأ ىلع بقن هنآل ؛ طايخلاب ىعس : ة . مهميعز ناكو ( طايخلا

 دق هنأك سقنلا دسو جرخو ل صصلتلا ةعانص ى : مدعبأو

 00 1 صوصللا | نم هيدي رهو هعابت :أ ضعبل طايخلا نامتع لاوقأ نمو

 . ةسيلغ 5 امو ١ ًاوزغ كلذ نومسيو . ًاضعب مهصعب ىسب مثألا لزت

 ةرجفلاو ردغلا كاف لأ 2 منأو 1 بسكلا بيطأ نم كلذ نأ نورك ذيو

 . ٍ ةأ رش مهسفنأ جراوحلا ىمس اك 5 ةازغ مكسفنأ اووف : رذعأ

 3 ىشت رم لا م احلا نم الاح نسحأ صللا ا(: طارخلا نكامتع لوق زيوت نمو

 . « ! ىناتيلا لاومأ لكأي ىذلا ىضاقلاو

 قرغلا بحاص لاق . « تاعانصلا شغ» قف ًاضيأ ظحاحلا بتك دقو

 . « مهعلس راجتلا ىلع هب دسفأ دقو » : ريطحللا باتكلا اذه نأش ىن : قرفلا نسب

 دو 00 يالا رألاو

 ناكو . ا 0 . ةددعتملا يح 8 ةرركفلا ةف ةفاقثلا اهيف ىرن

 الإ نونفلا نم انف الو . مولا اهفرع ىلا مولعلا نم أملع كري مل لجرلا اذه

 .ثك وأ للق بيصنب هنم ذخأو هيلع عاطا

 ىف . موقلا اهايح ناك ىلا ةيسايسلا ةايحلا اهيف ىرت ًاضيأ ةروصلا هذهو



 لل تالاقمو ثوح
 004048060 ع ثثكثثك1 لة“ 0ث!“ ]1701#

 « ةفالحلا دنج ةماعو كرا بقانم نمضتت ىلا « ناقاح نس حتفلا ىلإ هتلاسر

 مهماطلس رادقمو « ةيسابعلا ةلودلا ةسايس ى سرفلاو كرلا لغوت غلب« انيري

 انل فصيو « جراوحلا رمأ نم ًافرط انل ىوريو ؛ مهسفنأب مرارعاو

 . مهسأب

 نشات "اهن اكل ىخ © :ةددملا ةاعا ااهرف: رت اهنأ ةووئفلا هده

 مهمعاطمو ٠ مهسيالمو ؛ مهحيباصمو مهمامامحو مه زانم ى رف ؛« نءيسايعلا

 ةيحصلاو. ةيعامتجالا مهمظنو ) مهاعانصو 2 مهعدامو « مم راشمو

 . ًاقيقد ًاهاتنا اهيلإ ظحاحلا هبتنا ىبلا ةايحلا قئاقد نم كلذ ريغو . ةينارمعلاو

 رصعلل ةمسارة روصم قدصأ قحن رعي ىذلا : « ءالخبلا 5 ىف اهي الو

 . هيف عج ره مهآو ٠ ىسابعلا

 رئاس لاوحأ ًاضيأ روصي وهف ٠ قارعلا ريوصت ىلع رمألا رصتقي الو

 . برغم لاو رصم لهأو نيصلاو دنهلاو سرفلا نم ةرصاعملا مألا

 رصعلا قئاقدب لب نأ دارأ نمل ًايوق كاش 2

 . هيف ةماعلا ةايحلا ىلإ فرعتي نأو . ىبابعلا

 ى وهو . ةيمويلا ةايحلا ليجستب ظحاجلا مامتها وه : رشاعلا رمألاو ظ

 لج ناك امنإ نيفل ما نم هربغف . نولوقي انك -- ىسايقلا مقرلا برض دق كلذ

 ىئئادملا لعفي ناك امك « ةيورملا راثالاو : ةميدقلا رابخألا ركذي نأ همه

 ةرصاعملا رابخألا نولوي ال مهف . رابخألا ةاور نم يهدعب ىتأ نمو ةبيتق ناو

 ءامسأ ركذي أتفي ال ناك ظحاجلا نكلو مهمامتها نم ريسيلا بناحلا الإ

 وأ اخيش عدي ال وهو . ءاش اذإ مب- ردنتيو٠ مههرداون ىوريو . هيرصاعم'

 : ةهاكفلا هنع ردصت وأ ؛ ةردانلا هل عدت نمم ؛ 00 وأ القاع الو اناش

 وهف ًاعالطإ هيلع هعاطأو ء هئراق ىدي نيب كلذ ضرع الإ ردلا هب لصتب وأ
 نم لوأو « ةيبرعلا ةفاحصلا خيش بير الب وهو ؛ نييسابعلا ىعص بير الب

 . ةيدرعلا تالغأو فحصلا ءاشنإ لواح



 ان ل اك حا 85

 : ظحاحلا بتك عويذ

 ةبغرلل ٠ هتايح ى ةديعبلا قافالا ىلإ ريطتو « عبشتو عيذت هبتك تناك

 . ريثك ريخ نم اهيف ام ىلع سانلا صرحلو اهيف ةحلملا

 : هرادعم ىلع تأ فقتو 4 عيذلا اذه خغأ بم نع كتأيبنت ةروص كايلإو

 ىبأ ىندح » : لاق هنأ ىلع ن ىحن نع دادغي خيرات بحاص ىور

 نايبلا باتك ىمسملا كباتك نم لصف ى تأرق ىنإ : ظحاحلل تلق : لاق
 كلام ىبب تدهشتساو « مالكلا ىف نحملا ءاسنلا نم نسحتسي' امث نإ : نييبتلاو
 8 ءامسأ نبا

 مث وس ةذحلا ثتندحو

 انزو فثنزوي نوتعانلا تعني

 ايحأ نحلتو بئاص قطنم

 انحخل ناك ام كثبيدحلا رصخو ان

 .تخأ ىهو -- ءامسأ تنب دنه رم تعمس اههأ : تلق . كاذك وه : لاق

 اهيلع كالذ باعف اهمالك 00 نيح جاجحلا عم - نيتيبلا نيذه. بحاص

 ةنطف ةأرملا نأ دارأ كاحخأ نإ : جاجملا اهل لاقف « اهيخأ تيبب تجتحاف

 « هنع ىّروتو هانعم رتستل . رهاظلا ىف ىنعملا ريغ ىلإ مالكلاب نحلت ىهف
 نحل ىف مهنفرعتلو إل : ىلاعت هللا لاق اك ٠ ضيرعتلاب تدارأ نم همهفتو
 مجوف . دحأ نم ن.حتسي ال أطخلاو « مالكلا نم أطخلا دري ملو 4 لوقا

 تلقف ! مدقت ام تلق ا ريخلا اذه ىلإ طقس ول » : لاق مث ةعاس ظحاجلا

 ! حلصي ال اذه « قافآلا ى باتكلا راس دقو ”نآلا : لاقف . هحلصأف : هل

 . ظحاحلا لتتك عيذ روص نم ةروص هذهف
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 : ظحاحلا بتكل ءامدقلا ريد:

 نايح ابأ نأ ىوري وهف « ةيحانلا هذه ى أجع انثدحم توقايل لوقلا كرتن

 خيشلا ىوحنلا ىسيع نب ىلع هب انثدح ام هبتك ىف ثيدحلا بيجع نمو: : لاق

 ف نامثع وبأ ركذ : لوقي ركب ابأ انخيش داشخألا نبا تعمس : لاق حلاصلا

 ”اينادتا ف نو هور فاسد وتلا اكن: وكل هب اعل نان وبللا تناك نرأ
 نيباتكلا ىرأ نأ تببحأف ... ةوبنلا لئالد باتكو « ىبنتملاو ىنلا نيب قرفلا

 ىنءاسو كلذ ىنمهف ... ةوبنلا لئالد باتك وهو امهنم دحاو ىلع ردقأ ملو
 هللا اهسرح  ةكم تلخدو رصم نم تصخش املف . هب ىرفظ ءوس ق

 فالتخا ىلع قافالا نم روضح سانلاو  ىداني تافرعب ًايدانم تفأ اجاح

 « برغملا ىلإ قرشملا نم مهسانجأ و مهلئابق نابتو ؛ مهءاطوأ حزانتو مهمادلب

 :  رظنم هبءاشي ال ىذلا رظنملا وهو « بونجلا بهم ىلإ لامشلا بهم نمو
 ىلع ظحاجلا نامثع ىبأل ىبنتملاو ىبنلا نيب قرفلا باتك ىلع انلد نم هللا محر

 ! ناك هجو ىأ

 تجح : لاقو ةبيحلاب داعو تافرع عيبارت قى ىدانملا 2

 ظ . هب اوف ريعا الو باتكلا اذه اوف رعي ملو ىنم سانلا

 لاق . اهرذع ىسفن غلبأ نأ اذبم تدرأ امنإو : داشخألا نا لاق

 وهو داشخألا نبا لثم نوكي نأ نامثع ىبأل ةل.ضف ام ُتابسحو » : توقاب

 ماهتسُي ةلزتعملا سوعر نم مظع سأر وهو . ة؟دلا مولع ةفرعم ىف وه نم
 ظ . مارحلا تيبلاو تافرعب اهيلع ىداني ىح ظحاحجلا بتكب

 داكت ال مويلا سانلا ىديأ ى دوجوم بتكلا اذهو : توقاي لاق

 نك ١ وا هيلا كاف ودك ديم انآ كيرا ورب كل ود ةشس ادا 2: ولحم

 هدجنف  ظحاحلا موصخ ىل دعي نمم وهو -- ىدوع.-أا ىلإ دوعت 7

 ولجت روهشملا هفارحلا عم ظحاولا بتكو » : ظحاجلا بتك تعن ى لوقب

 اهفصرو ءمظن ”نسحأ اهمظتن هنأل :ناهرللا حضاو فشكتو .ناهذألا ادص
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 للم فوخت اذإ ناكو . طفل لزجأ همالك نم اهاسكو « فصر ندحأ

 ةردان نب هيلا 57 نيولوك اجرب جرت ميدل اجور عزام

 هنأل ؛ اهف رشأ وهو نيبتل بتلاو نايبلا باتك اهنم ناسح بتك هلو . ةفيرط

 . رابخألا نسحتسمو . راعشألا ررغو ؛ موظنملاو روثنملا نيب هيف عمج

 باتكو . ناويح ا باتكو . هب ىتكال رصتقم هيلع رصتقا ول ام. بطخلا غيلبو
 تيقن ىلإ اهنم دصقي مل ام : لاكلا ةيابم ى هبتك رئاسو . ءالخبلاو نيليفطلا

 5 )ا ىح عفد ىلإ وا

 نع قدصلا ثيدح انثدع نأ هسن ظحاجلا لأسو ءارولا ىلإ عجا رن 59

 سشنلاب زازتعاو نيقيو َةَمُث ى انبيجحب وه اذإف « اهيلإ سانلا ةرظنو هبتك

 ظ : نايبلا نم ىناثلا ءزجلا ى لاق

 ترصو « هب رمأ ام ىلع اهدجوف ةمامإلا ىن ىبتك نومأملاأ رق املو »

 ناك دق : ىل لاق  اهنع هريخيل اهيف-رظنلاب ىديزلا رمأ دق ناكو  هيلإ

 ةعنصلا ماكحإب تتكلا هذه نع ان رخ هردخ ىدصن و هلقع ىضت رن نم ضعب

 نا علا تيأر اهتيأر املف . نايعلا ىلع ةفصلا ىبرت دق : تلف . ةدئافلا ةريكو

 .نايعلا ىبرأ اك ٠ نايعلا لع ىبافلا ىبرأ اهتيلف املف . ةفصلا ىلع ىيرأ دق

 . (« ةفصلا ىلع

 اهردق أطو أاهتممف اه 1 ةللد ةيخ رأد ةداهش هذهو

 : ظحاحلا بتك ددع

 لجر ملا اذه نأ دجنف . ظحاحلا بتك ددع نع ثيدحلا ىلإ لقتنن نآلاو

 ىأ لا ف رعملا نم م كأول ف . افل وم ناعسو هن انهتلت ءاهز نع جرخ لق

 ىوتملا ىزوجلا نا طبس دادغبب نامعنلا ةفينح لأ هتف ف اهراكا

 *؟م*« ةنمس



 ١41 تاالاّممو ثوحخ

 هتافنصم امأ ١» : ظحاجلا ركذ دنع : « نامزإا ةآرم » : هباتك ىف لاق

 . ( ةفينح ىبأ مامإلا دهشم ىف اهرتكأ ىلع تفقوو . ًافنصم نوتسو ةئامشلثف

 ىدأ نأ ىكع . ظحاحلا 3-5 هيلإ تلصو ىددع ريدعت ىصقأ اذه

 نامسسل ىل رجح نا لاق . ًاياتك ناعيسو ًاقينو ةئام نوكت نأ هيلإ 5 ام.

 3 ( ًاباتك ثوعيسو 527 ىهو : هبتك مدنلا ن ءادرسو » : نازيم لا

 نا رشعو ةينامثو ةئام أهنم دارس لق ءابدالا م ٌّك اوفا تدحوو

 نين
2 

 . امتنصم

 عيطتسن نكلو . ظحاجلا بتك ددعل صاخ م قر عطقلا اننكمي سيلو

 لقن مل نإ ًاجاتنإ هئابدأو هرصع ءاملع بصخأ نم ناك ظحاجلا نإ : لوقن نأ

 ! ًاضيف مهرزغأو مهبصخأ هنإ

 فركو ؟ ةلئاهلا ةيظحاجلا ةعومخلا هذبم رهدلا حوط نأ : لئاسلا لأسيو

 1 كلا ةيانفا ةتاعت ر.س ادعم الا اين سانلل 5 /
 - 5 0 - كاع - - 3

 ٠ مليسلا .اثا ٠ -: + اي + لف زم ع نم 2

00 

 . ًاهضيأ سانلاو 0 ا تدعو

 ىلاو لوألا امنا.سم ى اة .السإلا ممألا بم تينم ىلا ةيسارسلا ىضوفلاف

 تاوزغ نم ماعتنالاو بيرختلاو رمدتلا ىلع مرت أه م 0 و

 قا يس فرقا حرصلا اذه يب مده تاءج مهريغو راتتلاو ةقجالسلا

 . طيحم نم الشو الإ قبت ملو  هدعاوق نم رثكلا لع
 اي

 هداه عايض ف 0 ودا 5 مارعلا فعض و ميلا داو.ءدأل ناك كلدق و

 د أع دمفف 5 سئامنلا

 ( ًاحلاص ًارادقم لجرلا اذه راثآ نم انل مايألا تبأ دقف نكي امهمو



 ظحاحلا ةبتكم 15 14

 5 مهمدأتو مهتنسلأ موقت ى مظع لضف هل ناكف « ءابدألا نيب هضعب راس

 .قرشتسملا هيلإ راشأ « ةرومعملا ءاحنأ ىف ةرئانتم نكازخ رخآلا هضءعب تمحو

 اهب نادزت « ًاباتك نيعبس نم رثكأ ىهو . همجعم ى « ناملكورب  ريبكلا
 حتافلاو ٠ ليربوكو « مهاربإ دامادو « ىناطيرلا فحتلا نئازخ
 . اهريغو « وناليمو ؛ اتوجو « لصوملاو

 اهنم تأدبو ةبتكملا هذه ةمدخم موقأ نأ ًادهع ىسفن ىلع تذخأ دقو

 ىفعسي ام لاحلاو تقولا ةعس نم ىل ببم نأ هللا ىبسعو . ناويحلا باتكب

 .ءافو « ًاحلاص ًايملع ا رشن ةردرعلا ءانبأ 1 اهرشنو بتكلا هذه راضحتساب

 .بدأ اهتذتاسأ "ىلإ ببح ىلا رادلا هذهل كانو مظعلا ىملاعلا لجرلا اذه

 . ًامارغ هب مرغأو « ًاعولو هب ملوأ نأ ىلإ ترصف « ظحاجلا

 . ةديعسلا ةصرفلا هذه نم ىل تحاتأ ال مولعلا راد ةعامج 'ركشأو

 ةداعس هتلعش ىكذي ىذلا « ديدجلا اهدهع ى ةزاقثلا ةضهنلا هذب- اهئنهأو

 . ءالجألا ااضعأ تارضحو « اهسيئر

 َن هراعرك 1 2



 تن © هض

 (*»:نوملعملاو ظحاحلا

 .نوقلطي « نيماعملل آدددع ًامصخ ناك ظحاحلا نأ ءابدألا ضعب معزي

 أطخ نم هيف ام ىلعو « فعضو فاحجإ نم هيف ام ىلع ًاقالطإ لوقلا كلذ
 . ةموكحلا ىف لظو ءاضقلا ىف

 . مهيلع ًابغاش الو « نملعملل ًامصخ نكي مل ظحاجلا نأ قحلاو

 آهردم ظحامجلا ناك لب «سانلا نبب مهتناكمب ًانيهتسم وأ . مهةحب ًافحجم الو

 لضفو حلاص رثأ نم مل امب ًاديشمو « مهلضفب ًاقطان ًاناسلو « نيملعملل

 : ىش فئاوط ىلع ثلاثلاو ىناثلا ننرقلا ىف نوملعملا ناك دقو

 نايبصلا ملعت نولوتي اوناك نيذلا « نيملعملا راغص ةقبط :أ اهالوأ

 دجاسملا نم نولعجب وأ « ةصاخ بتاكم كاملا نوذختي « ةباتكلاو ةءارقلا

 .دقو « ةدودعم هارد كلذب نولانيو ةعانصلا كالت نوبسكتيو مل سرادم

 فالتخا ىلع زبحلا نم مهياإ نايبصلا لمح ام مهرجأ اولعجم نأ لاحلا مهوعدت

 هوبأ ناكو « فئاطلاب ًاملعم ناك فسوي ن جاجحلا نأ نووريو . هبورض

 7 ("7 لئاقلا لوقي جاجحلا قون اضرأ املعم توت

 دايز ريفح انزواج نحمل اذإ

 ىسلطسغأ «٠ هاإ*_؟ه تداضمر كوألا دديسلا نم سشاعلا ددعلاب باتكلا ةلجمب رشن (ه)

 ا . م1615 ةنس

 )١( ؟مم ا ةبيتق نبال ف راعملا رظنا . بيرلا نب كلام وه 4 2+١ افيأ هلا رهشلا لأ 1

 ١ :  54ىاحلا ةعبط .

 :عردنا افع



 نوملعملاو ظحاحلا ا ١5١

 فسوي نبا ناك ناورم ونب الولف

 دايإ ديبع نم ًادبع . ناك اك

 ةلذب رملا ديعلا وه -نامز

 ىداغيو ىرقلا ”ناملغ حواري

 :  ًاييلك ىعدي جاجحلا ناكو  لئاقلا لوقي ًاضيأ هيفو
0 

 لازهملا نامز بيلك ىبديأ

 رثوكلا ةروس  هسيلعتو ظ

 ىرت ام ”ةكلف هلا 'ائفيغر

 لا رمقلاك رخخاو

 تيأر » : رمحألا فاخ لاق . رعاشلا تيدكلا : ًاضيأ ةقيطلا هذه نمو

 . « نايبصلا ملعي ةفوكلا دجسم ىف تيلكلا
 اوناك ءالؤهو « ءافلحلاو ةصاخلا ءانبأل نييد ملا ةقبط : ةيناثلا ةقبطلاو

 ءافلحللا ناك دقو . نآأشلا ىوذ ةمئألا ا : رادقألا ىوذ نم نوراتخم

 . اهاطخ اومسرتيو « اهوذح اوذحم ىك نييدؤملا ءالؤهل جهانم نومسري ةالولاو

 اذن ص وا جا رواق وخل 'وهيوروصم لايق ىلا ْن ةيتع د كلذ نم

 ١ حالصإ نم هب أديت ام لقا كل , : 7 لاق « هدألو بد وم دمصلا ديع

 « تنسحتساام ىهدنع ن-سملاف « كنيعب ةدوقعم مهنيعأ نإف « كسفن حالصإ

 هيلع مههركت الو « هللا لا مهملعو 2« تدحيقتساام مهدنع حيبقلاو

 ثيدحلا نمو « هنفعأ رعشلا نم هور مث . هورجهيف هنم مهكرتت الو ؛ هولميف

 ىق مالكلا ماحدزا نإف « هوك ىح هريغ ىلإ لع نم مهجرخن الو ٠ هف رشأ

 ىذلا بييطلاك م نكو « ىنود مهمدأو 7 مهد بو 1 مهفلل ةلضم عمسلا

 1. وولد ل حتفلاب « ةكلفلا )0(

 .(*5: ؟) نييبتلاو نايبلا (0)

 يك
 راع شل



 ١85 تاالاقمو ثتثاوحخ

 ريس مهورو . ءاسنلا ةثداح» مهبّشجو . ءادلا ةفرعم لبق ءاودلاب لجعي ال

 1 ىق كدزأ مهبيدأت قدزو « ءامحلا

 20 لاو روعالا اهل ان وهوأ ىلا كيشرلا ةنتهو ايقيأ كلذ: قو

 هيلع كدي ريصو . هبلق ةرمثو هسفن ةجهم كيلإ عفد نينمؤملا ريمأ نإ ١

 ثيحم هل نكف . ةبجاو هيلع كتعاطو : ةقدصم هيف كتلاقمو : ةطوسب»

 ئسلاو رابخألاو راثآلا هملعو .. نآرقلا هئرقأ + نم ؤملا ريمأ كعضو

 داصتقالاو 5 هسلجم َُى ةنازرلاب هرمو 3 مالكلا عقاومب هرصلو راغشألا هورو

 : اهايإ هديفت ةدئاف اهيف متغم تنأو الإ ةعاس كب نرمت الف ء هعمسو هرظن ىف

 . هفلأيو غارفلا ىلحتسيف هتحماسم ىن نعم الو . اهظفحم و اهيعي ةعفان ةملكو

 . « ةدشلابف ىبأ نإف « ةنيالملاو بيرقتلاب هموقو

 ةحابسلا مهماع » : '”هلوقب هينب ب دؤم ىصوي ناك هنإف جاجحلا امأو

 . « مهنع حبسي نم نودجب الو مهنع بتكي نم نودجم مبنإف « ةباتكلا لبق

 ًاموي حيرش هيلإ رظنف « ةلاطبلا رثكي دلو هل ناكف ىضاقلا حيرش امأو

 0 رعشلا اذه اهيدو هملعم ىلإ ةعقر هل تنتكف د باكي :نئازانب وهف

 ب رش 3

 اديه ندعوك ١ طايع كرت
 ما و 5 0

 مسج رلا ةاوغلا عم شارملا بلط
 اع ل ب 55 7-00 ع 5

 ةمالمب هضعف  كاتأآ اذإف

 ا اس ل رس وسلب ب ياسو سسوس سس سمسم ا

 )١( ىبيبال ىواسملاو نساحما )  5:”١؟(.
 )0( ؟) رابخألا نويع : ١55(.

 رقعفلاو ( ١١07 : ؟ ) رابخألا تويعو ١7 بولقلا راو ( ؟: : ؟ ) ناريحلا (م)

 ” لعاب



  ةةفيحص .كيلإ ىنم ”نلمحيلو

 سملتملا ةمنيوص لثم ءاركأ

 ٍسفنألا رعأ ىبع رجب أم عم

 هيلع تينث مل ا حيرش هل لاقف ٠ انينهو ا رخف ملعملا هبرضف : اولاق

 ىردي ال ثيح ةدالبلل ةيناثلاو « ةلاطبلل ىلوألا رشعلا : لاقف ؟ برضلا
 . لمح ام

 ع نيبدؤملا اب نوصوي ءافلخلاو ةالولا ناك ىلا اياصولا نم ةلثمأ هذه
 ططخلا نابت ىلعو « ملعتلل عضوي ناك ىذلا ماظنلا ىدم ىلع انعلطت ىهو

 روصعلا كلت ىف ةيقلحلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا مظفنلا اهم ىحوت تناك ىلا
 . ىلوألا

 . ليجبتلاو ريقوتلا نم مظع بناج ىلع تناك نيملعملا نم ةقبطلا هذهو

 : لاق . نينمؤملا ريمأ : ليق ؟ًامدخ سانلا مركأ نم آموي ديشرلا لأس : اولاق

  نيملسملا دهع يلو همدخم هتيأر دقف . ىئناسكلا ًامدخ مهمركأ لب ءال

 . امهلث» مدخلا نم ىل سيلو

 ريدقب مهضعب ناكو 5 ًاعبس نا لعو ًادحاو أطحلا لع هب رضي ديش رلا

 مَلعم ناكف « مهانبأ باقع ىف ديلا

 5 ىضاقلا حيرش ثيدح قى قبس اها 8 هودعي ال برضلل ًارادقم بدؤملل

 اوناك نيذلا نان دهلا ةغامج مه : نيملعملا تاقتبط نم ةثلاثلا ةقبطلاو

 ثيداحأ نوفقثملاو ةاورلا ىلتي ناك مهنعو ٠ ثيدحلا ةياورل نودصتي

 ناكو . ةفئاطلا هذه هيف ترهظ ىذلا مانعلا طاشنلا ىدم ىلع انعلطت لاجرلا

 :عرّدسا افع



 لحلو تالاقمو ثوحب

 هجو : ؟”اولاق . ءاماعلا لضفو ملعلا ةماركب زتعت ةريبك ةعامج ءالؤه نم

 . « ىتؤي ملعلا نإ » : كلام لاقف « هثدحيف هيتأيل سنأ نب كلام ىلإ ديشرلا
 : نينمؤملا ريمأاي : لاقف . رادجلا ىلإ هعم دنتساف هلزنم ىلإ ديشرلا راصف

 . « ملعلا لالجإ ىلاعت هللا لالجإ نم »

 . هيدي نيب سلجو ماقف

 ( هثدحو هيدي نيب دعقو هاتأف ةينيع ن نايفس ىلإ ديشرلا ثعبو
 ع« هي انعفتناف كماعل انعضاوت ٠ كلام اب » : كلذ دعب ديشرلا لاف:

 . ( هب عمتنن ملف نايس لع انل عضاوتو.

 موقلا ءالؤهو « ءاهقفلاو خويشلا ةقبط : نملعملا نم ةعبارلا ةقبطلاو
 لئاسملا ةزه هتذخأ اذإ ةفينح وبأ مامإلا ناك . ةرهاظ ةمارك ىوذ اوناك

 . ؛ ! هياع انولتاقل اونطف ول . هيف نحت ام ةذل نم كولملا ةذل نأ » : لوقي

 رجأ لين دمعت: وأ ملعتلاب بسكتتل نكت مل اهيلبق ىو ةقبطلا دو
 نوكي وأ « ةمعنلاو راسيلا ىوذ نم امإ ءاهقفلاو نوثدحملا ناك لب « هيلع

 غابدلاو زازحلاو زازقلا ناك مهنف ء ام بسكتي ىرخأ ةعانص مدحأل
 ىريرخحلاو قاكسإلاو ىقريصلاو رازجلاورارجلاو فافحلاو ءاوكلاو ءافرلاو

 . لاجرلا بتك مهب صغت نمم كئلوأ ريغو « شاقنلاو ساحنلاو

 , "7 ةباطحلا نايتفلا ملعت تناك ةفئاط مهنم ؛ ةرشك ىرخأ ًاطامنأو

 ةموصخ ى ظحاحجلا ىلإ ةهجوملا ةمهتلا ىلإ ضرعلا اذه دعب لقتنن

 نيملعملا رداون ف ًاباتك تفلأ : ؟9لاق هنأ ظحاحلا نع ىكح نيملعملا

 ١ : ١4(. ) قاهفصألا بغارلا تارضاحم (2)
 ١ : +١١(. ) نيبتلاو نايبلا (1)

 .(؟: :4١-9 5) ىمشبألل فرطتسملا (؟)

 :عردنا افع



 نو اعملاو ظحاحلا اه 155

 . باتكلا كلذ عيطقت ىلع تمزعو كلذ نع تعجر مث « ةلفغلا نم هيلع ,ه امو

 "ىلع درف هيلعتسملسف « ةنسح ةئيه ىف ًاملعم اهيف تدجوف ةيرق ًاموي تاخدف

 . هيف رهام وه اذإف نآرقلا ىف هتثحابو هدنع تدلجف « ىب بحرو در نسحأ

 لماك وه اذإفءبرعلا راعشأو لوقعملا ملعو وحنلاو هقفلا ى هتحتاف م

 : لاق . باتكلا عيطقت ىلع ىزع ىوقي امم هللاو اذه : تلقف « تاودألا

 تجرخف بابلا تقرطو « هترايزل ًاموي تئجف ءهروزأو هيلإ فلتخا تنكف

 : تلاقو تجرخو تلخدف . كدبس : تلق ؟ ديرت ام : تلاقو ةيراج ىلإ

 داك هدفا!« كلرجا قا فج ب كلينو ينجم ادزوفل تاكل هللا مساب

 اا مل

 : لاق ؟ كدلاوف : تلق . ال : لاق ؟ كدلو قوت ىذلا اذه : هل تاق مث

 وه امو : تلقف . ال : لاق ؟ كتجوزف : تلق . ال : لاق ؟ كوخأف : تلق

 تاق 1 معلا كوأ هلع. نق هن كلك ىبيبح : لاق ؟ كنم

 : تلق ؟ اهتيأر ىنأ نظتأ : لاقتف . اه ريغ دجتسو « ريثك ءاسنلا « هللا ناحبس

 .ىنأ ملعا : لاقف ؟ رت مل نم تقشع فيكو : تلق مث ! ةيناث ةسحنم هذهو

 درب هيلع الجر تيأر ذإ « قاطلا نم رظنأ انأو ناكملا اذه ىب ًاسلاج تنك
 ظ 000 ل

 ةمركم هللا كازج ورمع مأ اي

 اناك انني ىداؤْف لع ىفاو

 ليق ام اهنم نسحأ ايندلا ىف ام هذه ورمع ”مأ نأ الول : ىسفن ىف تلقف

 هئيعب لجرلا كلذ رم نيموي ذنم ناك املف « اهتقشعف «٠ رعشلا اذه اهيف

 ظ : لوي وهو

 ورمح مأب رامحلا بهذ دقل

 رامجللا عجر الو 0 دلو



 58 تاللاتمو ثوحم

 . رادلا ق تسلجو بتكملا تقلغأو اهيلع تن زحف « تتام ابأ تملعف .

 تنكو « نيملءملا رشعم مرداون ى ًاباتك تفلأ تنك ىنإ « اذه اي. : تلقف

 . هئاقبإ ىلع ىزع تيوق دق نآلاو « هعيطقت ىلع تمزع كتبحاص نح

 . هللا ءاش نإ كب أدبأ أم ل

 ًاصع هدنعو نايبص ملعمب تررم : لاق هنأ ًاضيأ ظحاحلا نع نووريو

 : تاقف « قوبو « لبطو «ء ةركو « ناحجلوصو « ةردصق ًاصعو : ةليوط

 . ثاحول أرقا : مهدحأل لوقأف «٠ شابوأ راغص ىدنع : لاف ؟ هذه ام

 , ةليوطلا اصعلاب هبرضأف رخأتيف ٠ ةريصقلا اصعلاب هبرضأف ىل رفصيف

 "ىلإ موقيف « هجشأو هبرضأف نا وصلا ى ةركلا عضأف ىدي نيب نم رفيف

 برضأو « ىف ى قوبلاو « ىتع ى لبطلا لعجأف « حاولألاب مهلك راغصلا

 . ىنوصلخ و ىلإ نوعراسيف كلذ بردلا لهأ عمسيف « قوبلا ىف خفنأو لبطلا

 1: اص ىرقي وهو ملعمب تررم 1 )١( لاق هنأ ًاضيأ هلع دووريو

 اوديكيف كتوخإ ىلع كايور صصقت ال ىنباي هظعي وهو هنبال نامقل لاق ذإو

 ع ةروس ىف ةروس تلخدأ دق « كلحمو : هل تلقف . اديك ديكأو اديك كل

 ًاضيأ انأف ؛ 3 نارين لصفر ا داك اذإ ! هللا كافاع « معن : 8

 ! ًائيش ملعتي هنبا الو « ًائيش ذخآ الو « ةروس ى ةروس لخدأ

 « نيملءملا سمي اميف ظحاحلا ىلإ دنست ىلا ةي“هتلا روصلا ضعب ىه هذه

 ىف هنع دعبت ال اهنإف ربعتلا ى ظحاجلا بولسأ نع ًائيش دعبت نكت نإو ىهو
 . اهتانثا ى ددرتي ىذلا كحضلا حورو ٠ اهع فرع ىلا ةهاكفلا حور

 .(١ال4 0# )1١: فرطتسملا شمام قاروألا تارمم (01)

 عربا افع



 راغصب مكهتلا نم هرصع ىف رودي ناك امل هنم ديدرت امإف ًاقح نكت نإف
 لاق . مهقمر كلسمتو مهدوأ مقت ةعانص ملعتلا نم اوذحنا نذلا نيملعملا

 مهرك د كفو 0 باك ملعم نم قمحأ : ةماعلا لاثمأ ند و : )١( ظحاحلا

 "نم دنع ئأرلاو لمعلا ىجري فيكو

 .لفط ىلع ودغيو ىنأ ىلع حورب

 . « منغ ىعارالو املعم او ريشتست الو : ءاكحلا ضعب لوق فو

 نيذلا مهئابآ نم ثرإ ىلع نولازي ال ظحاجلا رصع ى موقلا ناكو
 ءةورلاو لاا سأر ىلع دمتعت ال ىلا ةفرصلا تاعانصلاب بسكتلا نم نورفني

 . هفرشو هلامجم بهذت ةدودعم تامه-رد هيف قفنت نأ ملعلا نومركي اوناكو

 .ىلإ بهذت الو « ليلقلاب ىضرت ةءاعلا ءانبأ ملعت ىلوتت ىلا ةقبطلا تناكو
 اولوقيف « اهم لثملا اوبرضي نأ سانلا تعفدف « ىعامتجالا اهنايك ىلع ةظفاحلا

 نونعي .« ملعملا نافغرك وه ٠ :هلاصوأ تبرطضاو همظن برطضأ دق ء ىشلا
 بورضلا اهيف ددعتت « رجنلا ةفلتخم ةأيشم ىه اذإف انهاهو انهاه نم طبه اهمأ

 . لاكشألاو

 ًابوحت لجرلا نوكي » : ©”لوقي ناك باتع نا نأ ظحاجلا ىورو
 .٠ نآرقلل ًاظفاح با.سحلا ديج ةباتكلا نيو ٠ اف انانقو 1 ًآايضورع

 . نايبلا نيح ناك ًالجر نأ ولو « ًامهرد نيتسب اندالوأ ملعي نأ ىضري وهو

 . « مههرد فلأب ضري مل كلذ ريغ هدنع سيل ىناعملل جيرختلا نسح

 مدختست تناك اهنأ ةفئاطلا هذه رمأ ف ظحاحلا ىوو ام بيجع نمو

 )١( نايبلا ) ١ : 1١7 (.

 نايبلا (؟) ) ١ : *5؟( 



 1١1 تاالاقمو ثتوح

 كا

 ىهو ٠ ناكمب ةرثكلا نم هرصع ى تناك ىلا ملارجلا ضعب ىث ًانايحأ

 ا (') موقلا ءالؤه نأش ى لاق « سانلا نوقنحم نذلا نيقانحلا مئارج

 واد لهأ قنخ اذإف . مهنم باتك ملعم مهءاوبأ ىلع نولعجم نولازيالو»

 اك جونصلاو فوفدلاب راد لك لهأ باجأو . اوحبنا : نايبصلاب حاصف

 رعش امل ا رامح قونخملا ناك ولف « بالكلا اوجيهو «٠ ىرَقلا لهأ ءاسن لعفي

 . « دحأ هناكمب

 باتكلا عم ىلع ىلت تناك ىلا ةليقثلا ة.ءهملا نأ ًاضيأ كلذ ىلإ فضأ

 كلت لظ قو « ةيئادبلا ىضذوفلا كلت لق ىلإ 4 جذاسلا ماظنلا كلذ لظ 6

 نم ةفئاطلا هذه دارفأ ضعب ضرعت تناك 5 لاملا نم ريسيلا ليلقلا ىلإ ةجاحلا

 . ًاقمحو ةلفغ ىعدي ام ىلإ لادتعالا دح- نم مب جرخت ةيسفن تامزأل نيملعملا

 ىذلا بولسألا كلذ . ةفئاطلا كالتب ردنتلا ىلإ ظحاجلاب عفد امن نأ ىلع

 فاالتخا ىلع ًاعيمج سانلاب ةيرخسلا بولسأ وه « هب درفني داكو هب زاتما
 وه لب « بسحف سانلا نم ةفئاللا كللتب مكهتي مل ظحاجلاف . مهلزانمو مهاقبط

 ةفئاطبو ماكحلابو ةاضقلاب و. نيثدحملاو ن رسفملاب رخسيو . صاصقلاب رخسب

 هدنع ءال ٌءهف ء « ةلزتعملا » الإ هتب ردح عذال نم ملي داكي ال « ًاضيأ نيملكتملا

 ةباصإو نبتلاو ةفرعملا ىلإ سانلا ىدهأو :؛ سانلا مزحأ و سانلا لقعأ اوناك

 م . حلا

 ى لوي ناك هنأ رامتلا دمحأ ىبأ نع هاور اهم صاصقلاب هتيردح نف

 : هييستق

 .(؟6١5 : ؟) تاويحلا(1)

 :عردنا افع



 <١ ١6
 نوملعملاو ظحاحللا

 - ال وق هيف لاقو راخلا قح ... ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ظع دقل 1

 ! , ")هركذ نم هللاو ىحتسأ

 ناكو « ًاقلغ قلحلا ىئبس ناك شمعألا نأ ىوو ام نيثدحماب هتيرخ نمو

 راركتو ١ مهنع هرط 2 ام رشن هنوموسيو هنو رجضب ثيدحل | باحصأ
 . لقألاو رثكألاو رهشلا مهمدحت ال فلحيف . هنوتنعتيو . هب مهثدحم ام

 « هنم جورحلا ىلإ رابخألا تعلطتو « هيف امب هردص قاض كلذ لعف اذإف
 ضعب ناك ىتح « هقفلاو رابخألاب امدحيف هل زنم ى هل تناك ةاش ىلع لبقيف
 ! 7شمعألا ةاش تنك ىنأ تيل . لوقي ثيدحلا بامصأ

 : ىضاقلا نسحلا نب هللا ديبعل لاق الجر نأ ىور ام ةاضقلاب هتيرف# نمو
 كاقف د تاب ساو نها ناك يةويعلا ىلا ههكلك :ىضدأ ياذا
 ىععجلا رعسألا لوق تحمس امأ : لاق . نوصحلا ركذ امنإ هنإ : لجرلا

 ظ ىدرلا ىبنجت ىلع تملع دقلو
 (9ىرقلا رادتمال ليخلا نوصخلا نأ

 « ةيماشهملا بحاص مكحلا نب ماشه نأ ىور ام نيملكتملاب هتب رت نمو
 مث قيطن ال ام انفلك هلضفو هلدع ىف لجو زع هللا ىرتأ : لاّقف لجر هلأس

 ١ (4”هي لكتن نأ عيطتسن ال انكلو . لعف هللاو دق : لاق ؟ انبذعب

 : تيلعملل 1 رهط لج الإ ايزق دع ل افحاللا توران قو
 ف طوق ىلع قيلعتلا بهسي نييبتلاو ناربلا ى وهف . مهنع ًاعافدو ةحفانمو

 ىلع ىدنع نوملعملاو ١ : ””لوقيف « باتك ملعم نم قمحأ » : لثملا

 .(؟ةو17 : ") ناويحلا )١(

 . يرحأخلاو سوارك ةرشن 49 ظحاجلا لئاسر (؟)

 .(موو مودك :1) ناويحلا (0)
 ١١(. : ”)ناويحلا (؛)

 .(رذاله ءوال4 ح31 ) نايبلا (ه)



 ك4 تاالاقمو تاو

 . ةصاخلا دالوأ ملعت ىلإ ةماعلا دالوأ ملعت نع اوعفترا لاجر مهنم « نيبرض

 مهسفنأ كولم لا دالوأ ملعت ىلإ ةصاخلا دالوأ ملعت نع اوعفترا لاجر مهنمو

 . ىئاسكلا ةزمح نب ىلع لثم نأ معزت نأ ميطتست فيكف . ةفالقل نيحشرملا

 ىمح مهل لاقي ءالؤه هابشأو برطق هل لاقي ىذلا رنتسملا ن دمحمو

 عي مهنود ىلا ةقبطلا ىلع الو « ءالؤه ىلع لوقلا اذه زوج الو

 ى مه اف « ةلفسو ةيشاح موق لكل نإف ىرقلا بيتاتك ىملعم ىلإ

 .(مهريغك الإ

 0 وه 7 ٠ قمحلاب ا 9 اضيا 0 هل ظحابملاف

 : هريغو كاسل

 دقو » (') هل وق « ءالك ولا » ةلاسر هيلإ بتك نم ىلع بتعي هدجنو

 عيمج ىلع تعنشو « مهرجفو ءالكولا عممج تنوخ هللا كظفح كتيأر

 مهب واسم تظفحو « مم وجه و نيملعملا عيممج تعمجو « مهتملظو نقارولا

 انه وهف « « ةلجلا مالعألا بلاثم ركذ ىلع ترصتقاو . مهنساحم تيسانتو

 ف ىهو ؛ نيملعملا » ى ظحاحلا ةلاسر نم مايآلا قا اه تشحن دقو

 راصتنالاو نيملعملا ديجمت ى ثدحتي هتدجوف . ناسح ن هللا دبع تاراتخم

 خه كلذ يعل انيلع سيلو ١» : "7لوقيو مهلضفب فارتعالاو ؛ مل

 قءام.ىلا مهتجاح لصوو « انل مهر نذلا نماعملل ام .... هللا دعب ةنملا

 . ةراهملا ضاورو نأضلا ةاعو نم نايبصلاب ىشأ نوملعملاو ... انيدبأ

 : ىساسلا عباع ١١ طح اجلا لئاسر 000(

 ١ : ١8(. ) دربملا لماك شماهب ناسح نب شا ديبعل ةراتخنا لوصفلا (؟)



 نوملعملاو ظحاحلا ١٠١6 ”؟ ٠

 ركشلاو « ةغباس ةميظع مهيف ةمعنلا نأ تملع رظنلا ةهج نم ترظن ولو

 . « بجاو مزال مهيلع

 8 لن »

 هلدعو ٠١ لجرلا فاصنإب ةقطان ىهو ؛ نسملعملا ىلإ ظحاحلا تارظن هذه

 لالجإلا نم « اهم قئاللا اهعضوم قى مهتقبط هعضو نسحو ءهتموكح ى
 . مركشلاو

 لوالا قوراف ةعماجب سردملا



 اا

 ت2

 «”ىوغللا ثارتلا نم
 ةغللا سيياقم مجعم

 نيب نم هعون ىاذفلا نوكي داكي لب « ىبرعلا فيلأتلا رخافم نم ةرخفم
 نحنف . ىملاعلا ىوغللا طيحملا ى نكي مل نإ ىبرعلا طيحملا ى ةيوغللا تافلؤملا
 سايقلا لظ ف ةغللا داوم سردي نأ لواح رخآ ًايوغل ًافلؤم نأ نآلا ىلإ ملعن مل
 ظ . داوملا كلت ,ظعم ى درطملا

 اوذخأ نذلا ءاملعلا ةعيلط ىف دعي سراف ن دمحأ هفل وم نإف ء ورغالو

 ةرطرس « لمحما » رخآلا ىوغللا همجعمل ناكو ء رفاو مهسي نف لك نم
 رهتشا اك ٠ ةيمجعملاو ةيوغللا تاساردلا ف مكحتت ًانامز تاظ ةيملع
 . دابع نن بحاصلا ةرهش « ىبحاصلا » هباتك

 اياوز ى ًارومطم  ةغللا سيياقم ىبعأ  باتكلا اذه لظ دقو ١
 واشأ ام الإ « نخخرؤملا ىتادق نم الو ءاملعلا نم دحأ هفرغي داكي ال « نارسنلا
 باتك ٠ : لاقو هتافنصم تبث ى هركذ هنإف « ءابدألا مجعم ١ قى توقاي هيلإ

 . « هلثم فنصي مل ليلج باتك وهو « ةغللا سبياقم

 ذإ . دنهلاب دايأرديح فراعم ةرئاد وه ًاثيدح هيلإ رظنلا هجو ىذلاو
 ةعبس ذنم ىأ ه56*17 ةنس ق اهرشن توتنا ىلا بتكلا تبث قف هتعضو

 ةرازو هرشن تمزتعا مث . هباتك ىف ناملكو رب كلذ ىلإ راشأ امك «آماع نيثالثو
 ىل تحيتأ نأ ىلإ ٠ مزعلا ققحت ل اهنكلو ه1757 ةنس ى ةيرصملا فوراعملا

 ٠99 ةنس ىلإ م15 ةنس نم هزشنو هقيقحت تلاع ذإ ةديعس ةصرف

 ةخسن نم ةذوخأم ةروض نع تادلجم ةتس ى ةيئفلا هسراهف عم هتجرخأو
 . ناريإ ىف ةيورملا ةسرددملا

 ,.ماو١8 ةنس ٠١١ ص ١١ج ممحملا ةلجم ترشن (ه)



 ىروغللا كارلا قت دع * ” ١5

 انهما 02 و اال دب استسلام هبا اسلم عع صم ممم دم امس دي ييييستملا مسي يسلا

 « سراف نبا تافلؤم رخاوأ نم سيياقملا نأ ىف كش ىنرواسي الو ؟

 لومخ نأ اك . حضاو ليلد « هئانثأ ىف ؟ ىلجتي ىذلا ىوغللا جضنلا اذه نإف

 نأ هل حيتأ هنأ ولو . كلذك ليلد « نيفلؤملاو ءاملعلا نيب باتكلا اذه ركذ

 هونص اهان ىلا ةرهشلا ضعب ىلع « ىلوتسال هفلؤم نامز ى اليوط ايحب

 . « لمحملا »

 ) لمحلا 0 هفيلأت دعب سيياملا فلأ هنأ ىلإ ًاضيأ بهذأ نأ عيطتسأ و - ©

 اذإ لمحما ىف سراف نا دجبو « لوألا ىف ؟ ةوقلا سملي نيباتكلا سراد نإف

 قعر هداني قي 5206 ف هل واح امنإف قاقتشالا ى مالكلا لواح

 58 « نسح اذهو . ىرت الو زال ا و و

 نوكي سيلو « ةدحاو ةدام نم ةدحاو ةملك قاقتشا ىلإ ىدتبم نأ هبجعب

 قاقتشالا بورض نم فال 7 هيف ًاباتك لبق نم 50 اذه

 نم لغوأ دق نكي مل لجر مالك وه لب « هفونصو
 ظ .. نفلا اذهى لبق

 اهدقني نمح ىلع « اه-الع ىلع ةغللا لئاسم ضعب كري « لمحما » ىف وهو

 رمغصلا مالغلا رورتألا : لاقيو » : لمحم ا لذ ب اها د ل

 : هلوق ي

 م« رورتألاو ةطرشلا لماع نم بن

 الولو « ريغصلا مالغلا رورتألا نإ ملوق كلذكو » : سيياقملا و

 ءىش حصي فيكو . بوصأ هنع ضارعإلا ناكل مهبتك ى كلذ اننادجو

 ظ : رعشلا اذه لثم هدهاش ن وكي

 ' رورتألاو ةطرشلا لماع نم 2ريسسمألابو هللب ذوعأ

 ظ نييوغللا ضعب هيمسي ام « ,سيياقملا » ةملكب ىنعي سراف نءاو 4

 ظ ةدع وأ دحاو ىتعم ىلإ ةدام لك تادرفم عجري ىذلا « ريبكلا قاقتشالا و

 ةغللا لهأ عمجأ » : ")7 ىحاصلا ىف لاق . تادرفملا هذه اهيف ك رّشت ناعم

 )١( ”696ص ىدحاصلا .



 هك تاالاعمو ثا وحب

 نم مالكلا ضعب قتشت برعلا نأو . ًاسايق برعلا ةغلل نأ مهنم ذش نم الإ

 , «نانئتحالا ن#« قى د نجلا م ريأ ناو 4 صعب

 هند وه 0000 عيمج :ى سايقلا دارظان يورك وسلا

 طافلألا نأ لإ نتهذتااك ىب 17 نيئارقلا اوبداف زي الل كلا قاما قف ريثك ىلع

 سايشلا هيلع 9 6 !:تاويضألا لع لد ىلا

 5 فالتخا وه ىرأ أميف هلاعت و ع سس راق ن 2 ن..وح بهذم اذهو

 تسل ًاعرمج ضو 3 تايد وأ دايو 7 دكاويح نم |[ قبض ناينإلا ىك احن ىلا

 تناوب لان يرق اق قنوع ١ تولع ياسو هولا نا ع نق زإ نق

 7 تس تادليلا ءاوسأ ند ةريبك نريد كا اذه نأ ىلإ كلذك بهذيو

 تاوذ داوُْلا جلاعي نيح رذخلا هسفنل ذخأي كلذك وهو . سايلا هيلع ى رج

 تلدبأ ام ىلإ اهد ري لب . ًاديدج ًايسايق ىبعم ةلادبملل لعجم الف . لاديإلا

 ظ . تاننلا ءامسأ ف عنصي كلذ و 2""ديف

 ًاذوخأم هلصأ نوكي ام تابنلا ءامسأ نم أ ريشك نأ كلذ ليلعتل مهفن دقو
 نأ انك ةالاجت را همسا لجت ري ام اهنم نأو ء« فيرو بصخ تاذ ىرخأ تاغل نه

 تاملكلا مظعم نى ىرسي ىذلا ث دحلا رصنع ليبق نم تسيل اهءامسأ

 ةاتتشالا

 قاقتشالا ةركف هيلع ترطيس دق سراف نبا نأ ناظ نظي دقو 5

 نأ لواح ذإ « نادلبلا مجعم ١ ىف توقاي لعف انك سايقلا فلكت ىلع هتلمحو
 وه امو . ىسراف وه ام اهنمو نادلبلا ءامسأ ظعم ىف ىف  قاقتشالا سايقلا د رطب

 . ىرصم وأ لباب وأ ؛ نو وأ ىور

 اي وب ل تسسلم دي م يي تجس وسيع سب يتاح ورجح يس هس هه وم وجزم سما دع سس اا

 )١( نت ) ةدام لاثملل رظنا ( ٠ (لعج ) و .



 ىوغللا ثاريلا نم 5 --_ -

 ئري ىلا داوملا ى هريدي « هبهذمل ًانمأ ناك لجرلا نإف « كلذك سيلو

 فلكتلا قلازم نع ىأني وه مث ٠ ًاعم سرادللو هل احضاو سايقلا اهيف

 امادرفم دجو امنيحف « ( ىود ) ةدام ىف عنص ام كلذ ةلثمأ نمو « ليوأتلاو

 هيلإ برضي ىذلا ىبعملا ريغ ىبعم ىلإ برضي اهنم لك « ةبراضتم ةفلاختم

 ىود ئودلا » : اهيفف « ارباع ًاقوس اهقاسو اهيف سايقلا لفغأ ١ رخآلا

 .« فورعم وهو « ءاودلا » : اهيفو . « عمجت اذإ هنم عمسي ام وهو « لحنلا

 رئاطلا ىود » و . ؛« ضرملا ىنعمب ءادلا ٠» و . « اهنم بتكي ىلا ةاودلا » اهيفو

 ىلا ةديلجلا ىهو « ةياودلا » اهيفو . « هيحانج كرح لو ءاوهلا ىف راد اذإ

 ظ ظ . « بئارلا نيللا ولعت

 ناكمإلا ىث سيلو « رخآلا ىلإ ببسب تمي ال ظافلألا هذه نم لكف

 . اهنيب ةديعب وأ ةبي رق ةعماج داحبإ

 ( قلخ ) ةدام ىف .٠ قاقتشالا دارطاو رسيلا دجب داوملا روهمج ىف هنكا

 . ةسالملا رخآلاو « ءىشلا ريدقت امهدحأ : نينثا نيسايق ىلإ اهتاد رفم عجري

 : ريهز لاق . هترادق اذإ « ءاقسلل مدألا تقلخ : موقف لوألا امأف

 عبو تقلخ ام ىرفت تنألو

 ىرفي ال مث قلخم موقلا ضل

 . كلذ هيلع ردق دق هبحاص نأل :« ةيجسلا وهو ع قلحللا كلذ نمو

 هيلع رادقي نمم وه ىأ « هقلخأ ام ىأ « هب قلخأو « اذكب قيلخ نالفو

 بابلا نمو . هبيصن دحأ لكل ردق دق هنأل « بيصنلا : ”قآلخلاو . كلذ

 هقالتخا وهو .٠ بذكلا قلخ ىأ ء قلحللاو . قلحلا مات : قلتخم لجو

 . « اكفإ نوقلختو » : ىلاعت لاق . سفنلا ىف هريدقتو هعارتخاو

 9 موقف ٠ ةسالملا وهو ٠ ( قلخ ) ةدام ىناعم ىف ىناثلا لصألا امأو

 : لاق :فاملم عا 2 قلع هاك



 انلح تاالاقممو ثروحن

 ةيسار ةاقلخ ى ًرهدلا كري دق

 اعادصلا ”مصعألا اهنم ”لزنيو ًايهو

 ىوتسا اذإ «٠ قاولخم ممسرو . ىوتسا : باحبسلا قلولخا لاقيو

 : بابلا نمو . سلمأ ريصي هنأل ء حلصملا مهسلا : قدْماو . ضرألاب
 : هارت ر بهذو سآلما اذإ 4 نم كوب نقلا نلخأ

 . عمجلا ىبعم وهو « دحاو اهلصأ نأ ىري ( لفح ) ةدام ىو

 سلحناو . مهسلجم ى اوعمتجا اذإ « اولفتحاو سانلا لفح : لاقي

 . اهعرض ىزنللا عمج ىأ «تلّفح دق ةاشلا : ةلفحملاو . الفحم ىمسي

 هارع نم نأ كلذو . هل عمجتت ال ىأ ؛ هلابت ال ىأ « هب لفحن ال : لاقيو

 . هيف ذخأ اميف آغلابم ناك اذإ ؛ ةلفح وذ لجر : مملوق هنمو . هل عمجم رمأ

 . مهرمأب مايقلا نسحأ اذإ « مل لفتحا دقو . العفو ًايأر هل عمجتي هنأ كلذو ٠

 ؛ ءىشلا تلفتح هنمو . نساحما هسفنل عمجم هنأكف « نيزت اذإ «لفحت لاقيو
 ةفنر امن فقول وأ وف عمج هنأ كلذو : ًاضيأ حيد هسايقو . هتولج اذإ

 1 . هةددص نم

 اهد رس قيس ىلا ظافلألا هذه لو ريسفب نح نيوغللا مظعش --

 تاملكلا نورسفي لب ىناعملا نم اهنيد ةكرتشملا رادقألا كلت ىلإ نورظني ال

 ا رداذ الإ تالئامتملا نيد ةقالعلا داحإ نوئواحم الو ء هزجوأو راسفت برقأ

 ةغللا داوم روهمج 1 مسدلا ان ار نبا نكلو 7-0 وأ

 ةقالعلا سامتلاو ظافلألا ىناعم نعب طب رلا ةبوعص هبيهتت ال « اعراب أ ردتقم

 . هفياح قيفوتلا اذإف : آمدق كلذ ىف ىهتمي وه لب : ضعبو اهضعب نب
 ولجيو .٠ مكحملا قيقدلا ىععملا مامأ ثحابلا عضي كلذبو . هدئار ةباصإلاو

 . ةغللا ءاملع نم هقبس نمل تعقو ىلا ةمهبلا تامجمجلاو تاريسفتلا مالظ

 5 ني وغللا رابك تا ريسفت حيحصت ؛ ةغللا سيب أدام مدحت رس كلذك ويف ا
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 5 ءام ىلع لدي لدحأو لصأ ال ةداملا نأ 0 0 ( هدام ليصأت ُّى رك ذ دّقف

 : لاق ةداملا تادرفم نم ًائيش قاس نأ دعبو . ةرسع

 بقعو . « ليلخلا باتك ىف وه اذك . ًامد ليست : ةعماد ةجش لاقبو »

 امأف . ةيمادلا ىه امد ليست ىلا نأ اذه نم حصآلاو » : هلوقب كلذ ىلع

 ل نوح

 ىف ةغللا ءاملع نم هقبس نم كرشي نأ ًادبأ لواحت وه لب « رورغ ىف هسفنب

 : ( عدخ ) ةدام ىث لوقي وهف . هيلإ ىدب- ىذلا لضفلا

 . ليلحللا لاق ؛ هسايق ليلخلا ركذ دحاو لصأ نعلاو لادلاو ءاخلا »

 . « عدخسملا ةنازحلا تيمس كلذبو : لاق . ءىشلا ءافخإ : عادخإلا

 . نولت ىف ةكرح ىلع لدي اهلصأ نأ ركذ نأ دعب ( ليخ ) ةدام فو
 . ءالعلا نب ورم ودا دع تنك : لاق هنأ ىعمصألا نع سراف نأ ىوري

 8 لاف ؟ اليخ ليلا تيعم ى : ورمخ وبأ لكسف 3 ىبارعأ مالغ هدنعو

 . اوبتك ا : ورمع وبأ لاقه . اهلايتخال : ىبارعألا لاقف . ىردأ ال

 ىق لاعا نأل ٠ حيت اذهو ١) 7 هل وعي كلذ ىلع سراف نا بقعو |

 . « ًاناولأ هتكرح قى نولتي هتيشم

 لاقيو ؛ : لوقي مث ١ يرلا ىلع لدت ةداملا نأ ركذي ( فذخ ) ةدام ىنو

 اهمنأ كلذب داري : ىعمصألا لاق : متاح وبأ لاق . ةنيمس ىأ . فوذخ نانأ

 اذهو » : لوقي م . « محشلا ةرثك نم اهنطب ىف تلخدل ةاصحم تفذخ ول

 بهذن ام ةدك ىلع لدي وهف لق نإو  ةمئالا ءالؤه نع هيكحم ىذلا

 . « تاسياقملا هذه نم هيلإ

 نب رهظت تناك ىتلا ةعطقتملا تاتفللاو تارظنلا هذه نأ بيرالو -1
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 20 لا ا

 ساو

 « ةدحاولا ةيوغللا ةداملا تادرم» ىف قاقتشالا سايقلا ءارجإ ىف رخآلاو نيملا

 روصنم ىبأ لثم ًايوغل دجنف « :ًئرشف .ًائيش عمجتلا ىلإ اهليبس تذأ دق
 هلوق ىف سايقلا اذهب فرتعي ( 0800٠"  ؟8 ) بيذهتلا بحاص ىرهزألا
 اذه ق رمام لكو : تلقو» لوقيو لوألا ءزجلا نم (عطق ) ةدام ةيابم ف

 نإو ةبراقتم ىناعملاو دحاو لصألاف اهيناعم فالتخاو ظافلألا هذه نم بابلا

 . « ضعب باقرب هضعب ذخآ برعلا مالكو . ظافلألا تفلتخا

 باتك فلكي يا ريع يو وسال ١

 ا اورو ؛ اهقيبطت ناكمإو ةبرقبعلا هد

 اهتاينثو اهتاداس ءامسأو « اهنوطب و اهذاخفأو ءاه راع تيرقلا تاق هاه

 ءامسألا هذه اهنم تقتشا ةيوغل لوصأ ىلإ « اهماكحو اهناسرفو « اهملارعشو

 ىانلا ف ونص ءامسأ قاقتشا ىلإ كلذ دعتن مو ١ : قاقتشالا ةمدقم ى لوقيو

 اه رح نم دامجلا ىلإ الو ؛ ابماشعأو اهرجشو اهمجن ضرألا تابن نم
 ىلا لوصألا قاقتشا ىلإ انجتحا كلذ انمر نإ انأل؛ اهلهسو اهنزنح و اهردمو

 . « هل ةيابع الام اذهو . اهنم قتشت

 « ديرد نا اهبيب“ت ىلا ةياهنلا هذه براقي نأ عاطتسا سراف نبا نكلو

 « سيياقملا » اذه هباتك فلأف « هنود صكن وأ هنع زجع امب موقي نأ لواحو

 . برعلا مالك نم هيدل حص اميف قاةتشالا ةدعاق هيف د رطي

 ىعمصألا نامز ىلإ هب دهعلا عجري . ميددق قاقتشالا ىف مالكلاو ١

 « لواحو نفلا اذه ىف فلأ دق مهلكو ٠ شفخألا نسحلا ىبأو برطقو
 فيلأتب سراف نا هاَنثو « ةركفلا هذهل ريبكلا حاجنلا أدب ديردنءا نكلو

 ةيبرعلا ىف هب رفظ دق ٠ عساولا اهقاطن ف قاقتشالا ةركف حاجنف . سييافملا

 سراف نال نإف : قبسلاو ءاحبإلا لضف ديرد نال ناك نإو . ناملاعلا نا ذه

 ْ ش !| ةداعلا رادتقالاو ةزرابلا ةوقلا لضف
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 : امهو . (748 ) ةنس قوتالا سراف نءال نارصاعم لواح دّققلو

 7١" ىجج نب نامثع حتفلا وبأ هذيملتو «("الا/-؟45) ىسرافلا ىلع وبأ

 ىلا ريكألا قاقتشالا ةدعاق ةعاذإب اذه قوف ةجرد ادعصي نأ ( "87

 ب انتفحأت اهيلإ عجرت الوصأ وأ الصأ اهبيلاقت عيمجو ةدحاولا ةداملل لعجم

 . ةغللا داوم ةرهمج ىف بعشذملا اذه اعيشي نأ اعيطتسي ملو « كلذ

 اذه ريسفتل الصف « ةغللا صئاصخ » هباتك ردص قف ىج نءا دقع دقو

 نيكو تدور و | نأ كإ نفذ ىلا ( ل و ق ) ةدام هتلثمأ نم لعج بهذملا

 . ةكرحلاو فوفنلل ىه امنإ هرخأتو ضعب ىلع اهفو رح ضعب مدقت نم تعقؤو

 (قول)ء(قلو)ء(لقو)ء(ولق)ء(لوق) ىنعب

 ناك هنأ بسحأ ىنكلو « احا ةجذاسلا ةلواحملا هذه قى باصأ دقو

 اننا ىبي ةلزنم ف : دارطالا نم تسيل ةركفلا نأ هسفن ةرارق ىف سحب

 قاطن ى هجلاعو هسراملسايقلا اذهو دارطالا اذه رعش دق ناك ول ذإ ءامئاقآيوغل

 نم عينص « تكسأ مث ا حاص هنكلو . ةيوغللا براجتلا لوقح نم عساو

 كشلا عضوم وه ام ىلإ ةوعدلا عيطتسي ال نمو « هيلإ وعدي امب نمؤي ال

 : ةبيرلاو ش

 ن. دمحأ « لياجلا ىوغللا ملاعلا اذهل الالجإ سأرلا ىحن انلعجب هلك اذه

 0 ىف آ ريظن هل دجن ال جاتب ىبرعلا فيلأتلا جوت ىذلا « ًايركز نب سراف

 ءاصقتسالا دعب  ملعن لف . اهاياوز ىو ةيملاعلا ةفاقثلا ءاجرأ ىن هل ًاهيبش الو

 اذه لثمب ترفظ « تناك ام ةنئاك « ملاعلا تاغل نم ةغل نأ - ثحبلاو

 عمستو ىر ام ةرثك ىلع هثيدح ىف الو نامزلا مدق ىف « عدتبملا فيلألا

 . ههوجو فاالتخاو ىوغللا طاشنلا ددعت نم

 ©«, هملع لبق هقلخ هدلخو : هملع هدّتاخ « دلاخ لجر سراف نا نإ

 . توراق عسل
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 ««*»اليلج اماع ناك

 [ دومحم محرلا دبع ذاتسألا هل روفغملا دلاحخلا قيدصلا ]

 . صوقنم رغغ ًالماك هبجاو ىدأ ام اذإ ىبح : ملعال شاعر ٠ ملعلل قلخ

 حارو ٠١ ريمضلا حاترم : ردصلا نا :د ل ريرق هبر راوج ىلإ حار

 ! ! ريمضلا نان زح : ردصلا نا رح . نيعلا نخاس هرهق ىلإ هقيدص

 مطالتت ةلفاح ةزانجم دنس اننا نيد انك ومو هريق ىلإ سمألاب هانعيش

 ءابدألا رابك نم ةراتخملا ةوفصلا نويع اهيف ىالتتو . ءاقدصألا جاومأ اهيف

 ىعنلا نسم مل « دومحم محرلا دبع » ليلجلا ملاعلا ىعن ىذلا نكلو « ءاملعلاو

 بيدآلا وه وهو . عاذي نأ ىغبني ال هتافو ربخ رشني ملو + هيف قفوي لو

 . ءاملعلا رابك هملعب عفتناو . ءابدألا ةرهمج هلضف لش ىذلا ريبكلا

 ليجلا اذه ءابدأ رابكل اذاتسأ ناك « محرلا دبع » نأ ًائيقي لعأل ىنإف

 ام نورخفيو ةيذاتسألا هذه هل نوف رثعي - ١ ذيع معأو : مادو

 اولزج نأ ناكمالا ردقب نول واخ اوناك مهم ء مهثيداحأو مهسلاجم ىث

 هفلاحت نأ الإ ىبأي بيدألا ظح ءوس 3 ٠ ا لضفلا اذه ىلع هباوث

 ' تامملا ىح

 ا ع ل لا ةريغص ةزانج هتزانج تناك

 ةعماجلا ذيتاسأ نه دحاو ذاتسأو. ريبك دحاو بتاك اهيف ناكف ؛ نفقثملا نم

 ضاقو . خويشلا ءاضعأ نم دحاو خ خيشو ٠ نيخرؤملا رابك نم دحاو خرؤمو

 هفظو»و ٠ نييفحصلا ةريخ نم دحاو ىحصو . نينطولا ءاضقلا نم دحاو

 ةرازو ىظوم راك نم رخآو ى روغللا عمجما ىظوم رايك نم“ دحاو

 .ما9ه١ هنس ويدلوي نم 15 ى ةفاقثلا ةلجم نم 55ه ددعلاب ترشن (ه)
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 نيذلا مه ةيرصملا بتكلا رادب هئالمز نم فيفل ىلإ ءالؤه ناكف « فراعملا

 هتبغ رإ ًاقبط ءاج كلذ نأ ىرأل ىنإو . هتزانج ىف ريسلا فرشب ظحلا مدعسأ

 ةايحلا فراخز نع دعبلاو ٠ قيمعلا عضاوتلا ةنس . شيعلا ف هتنسو

 0 ايليا
 ناكو « رظنلا دقان الحف ًابيدأو . رصبلا ذفان ًاليلج ًاملاع محرلا دبع ناك

 نع ىلجيف « دقنلا نيزاوم طاتختو ٠ ىملعلا تاهبش مظت نيح اناثومو انأجلم

 ىملع نازتا نمو « ةيلاع ةردقم نم هللا هاثأ امي هذه نيب لصفيو « كلت

 . ةياهنلا ل وأ وأ ةياغلا غلب

 نم ركأ ءانم بتكلا رادب ىبدألا مسا حابصم ميح رلا دبع ناك

 . رادلا تاققحم نم رهظ امم ريك ىف لضفلا عجري هيلإو ٠ ًاماع نيثالث

 لضفلا نم ريشك عجري هيلإو « ءالعلا ىبأ راثآ ءايحإ ةنجل سارت ناكو

 هذه ى اندشرمو انذاتسأ ناك دقل دهشأو « ءالعلا ىبأ راثآ نم رهظ اميف

 بير ال ىذلا ىطخملا هارنو ًاديدش ًاماصتخا مصتخل انك ام أ ريشكو ٠ ةنملا

 عملي ىح هناميإو ذاتسألا ةقث ىف انرباصيو انرباصي وه اذإف « هئطخ ىف

 هلضفب ًاباجعإ هدي ىلع دشن مث ٠ هب هآ نيف رتعم هيلإ عرهنف ٠١ هبناج ىف قحلا

 00 ظ . ىملعلا هقلخو

 ثيح نم ملعلا ليهاحم ىتأتي ١ ىملعلا قيقحتلل ًاذاتسأ محرلا دبع ناك

 ناكو « ماوقألا ىلضت ثيح نم هلكاشم ىلإ ىدهتيو ٠ سانلا نوئنظ بيت

 ثكمت دقو « عافدنالاو عرسدلل اناجم ٠ بيقنتلاو قيقحتلا ىلع ًاروبص

 قدبن وهو ٠ عوبسألا ءاهز هدب تحن عبطلا تراع نم ةدحاولا ةساركلا

 ن1 أطحلا نم ةميلس اهولجب ىدح اهكريي الو . ديعيو اهيف رظنلا
 ظ . ريبك نين نما رتسوجم اقفل نام ىف لل 33 سلا

 هاوتف تناكف . برعلا تاغلو ةيبرعلا لئاسم ىف ًاميظع ةجح ناكو

 . عطاسلا ناهرلاو « لصفلا لوقلا
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 .ليدبتالو ريغت ال وه امك مياس هب ظفتحيف معلا معي ةركاذلا ىوق ناكو

 عجارملا وبتكلا نم هيدل دجأ تسسلو .ةعضاوتملا هةرجح ىف تانيذف هترز دقلو

 . سراف نءال ةغللا سيياقم مجعمل أ ريخأ هعفش م روظنم نال برعلا ناسا الإ

 هيعي ال آم ىضاملا قامعأ نه ىعت . ةيرّقبع ةركاذ ىلع دمتعي ناك هنأل

 ! رضاحلا حوطس نم نوثدحملا

 . ةضايف ةءورم اذ ناكو . ءافولا صلاخ ًايفو ًاقيدص محرلا دبع ناكو

 ناك ذإ « ههاجم عرتي نأ نضي ال ١ دوجلا طرفم هدب تاذ ىيض ىلع ناكو

 مظع هاح- هل

 ملعأو . ًاريبك ىذأ مهنع عفادو أ ريثك أ ريخ ديعصلا ءانبأ نم هينطاومو

 ع

 هئاقدصأ ىلإ بلج ام ًارشكو . ةلودلا لاجر رابك ىدل

 نع ناردصي ةهاكفو ةباعد اذ ناك : فيصلا لظ محرلا دبع ناك

 . ةيلاع ةعتمو أ رو رس ه..اجم ناكو . ليمج ءاكذو : حمس قلخو ؛ مج بدأ

 ذنم اهيلع ددرتي ناك ذإ . محرلا دبع فرعت ةرهاقلا ةيدنأ عيمجم ىنأكو

 ةرهاقتلل ًاقيدص مدحرلا دبع ناك : نوديرمو ءاقدصأ اهنم لك ىقاددلو « هابص

 طّمسم ى نفدي نأ ىلع ةرهاقلا ىف نفدي نأ رثآ هنأ سمألاب هتزانج ى تملعو

 ًاميرك ىوثم هل راتخا ىذلا - ن.راتغا هئاقدصأ دحأ ىلإ كلذب ىصوأو « هسأر

 ! ! هباوضرو هتمحر

 . لمدنتال ًاحارجوأ رت ال أمولك هئاقدصأ بواق ىف محرلا دبع كرت دقل

 هزنكلو ٠ بأ رث ال ةملثو .دسي ال ًاغارف هب نيجعملاو هذيمالت فوفص و

اع الاثم ريلاو ءافوللو : اح اص أداهج ملعلل كرت
 ارانم مركلاو ةءورمللو . ًايل

 1 اهياش انلغ ل وسكلا ة نقورتسلل و: اهيا
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 2 ةئمدو ةليلك

 مل 5 دقن

 نوراه دمحم مالسلا دبع ذاتس الل

 ايندلا مكح هيف تغرفأ ؛ « داليملا مداقتم 3 ةعنصلا ىرهد تاتك و

 - 1 1 ؟دلاخ ًابدأو , ًابجاع ًابجع ناكو «ء لايجألا ظعاومو

 اهديعل ؟ راكذت نوكي نأ ليلجلا رمّسلا اذهل فراعملا ةعبطم رايتخا ناكو
 رمألا اذه نسحت اهنأ كلذب تنهرف ؛ قيفوتلا لك ًاقفوم  رايتخا - ىبيسمحلا
 . هديّمغلو

 قيقحنو تاتكلا رشن ءابعب عالطضالا هيلإ "لك و ىذلا لجرلا امأو
 ! لجر' نم ”ء١ ده ه- لج رف « اهيلع مكحلاو هيف هبشلا عضاوم

 نم وه اك ةيبرعلا ةفاقثلا باطقأ نم بطق مازع باهولا دبع روتكدلاف
 شتم 4 نيدو هلك ١ لثل ىدصتي نم ريخ كلذب ناكف . ةيسرافلا ةفاقثلا
 داهجالا اذه هيف هسفن دهجيلو ٠ قئافلا عئارلا بوثلا اذه ىف سانلا ىلع
 ظ ظ . بيطلا رمثملا

 « ةنمدو ةليلك » ايحأ الا « ةقداص ةئنبن ما زع ذاتسألا ىبهأف ردابأل ىنإو

 لوهحملا ىدنجلا كلذ ًاضيأ هل طبتغيو « هاوثم ىف عفقملا نا هل طبتغي وحن ىلع
 آميرك ايندلا ىف ريسي هكر ت م  ىدنهلا هلصأ فباتكلا اذه سانلل عنص ىذلا
 راصنأ كلذك هل طبتغيو ٠ تاجعهللا هعزانتتو ٠ تاغللا هاداهتت ٠ آزيزع
 نيبرغملاو نيقرشملا ىف ىبرعلا بدألا

 )١( م9841 سطسغأ راتب 486 ددعلا ةلاعرلا ةلحع ترشن .

 :عردسا افع



 ءالعلاو ءايدألا سدو ىيب هلا لأ

 .بيجعلا نفلا اذبم ًاهّونم « فراعملا ةعبطم لاجر ىلإ ىتئنب ىجزأ اك

 اذهف « صاخ بدأ رشنلل ناك نإو . ةقطان ةيذ رات ةفت باتكلا زربأ ىذلا

 روصملا اهمسر ىلا رشع ةثالثلا حاولألل نإو ؛ ةيلاع ةيبدأ ةعطق هنم باتكلا

 . جيهبلا ىفلا وجلا اذه ثادحإ ىف ريبك أ رثأل « ىكسفلاكي رس نامور»

 « ًاغلبم ةسافنلا نم تغلب ةمدقم باتكلا اذهل مازع ذاتسآلا عنص دقو

 باتكلا خيراتل ضرع دق وهف ؛ريثكلا دئاوفلا نم توحو
 ةخسنلا نأ نيبو «

 « ىلوألا ةينايرسلا ةمجرتلا اشاح « ىرخألا تاغللا ىف ام لكل لصأ و ةيبرعلا

 ضعب دقفو « ةيبرعلا ةمجرتلا هنع تذخأ ىذلا ىولهفلا لصألا دّمتُف دقف

 يدر اوع يوي و ساو روما ب

 0 م

 : ركذف « باتكلا تاعبط نع ثادحت مث

 .لوصأ نم ًالصأ هتعبط تناك ىذلا ىساس ىد قرشتسملا ةعبط ١

 ظ . خسن ةدع نم ةقفلم ةخسن ىهو ؛ ةريثكلا ةيرصملا تاعبطلا

 ىماس ىد ةعبط نم ناتقفلم امهو « ةرابطو ىجزايلا ىتبعبط مث ؟

 ىرخأ تاروصمو تاطوطخمو

 صن ءارقلل مدقت ةيبرعلا ةغللا ىف ةعبط لوأ ىهو ء وخيش ةعبط مث م

 ؛ ه ا/لا*8 ةنس طوطخم اهلصأو 6 ةنمدو ةليلك » باتك نم قفلم ريغ الماك

 مامأ نوكيل ٠ هضماغ حضوي ملو هطالغأ ححصي مل وه اك وخيش هعبط دقو

 . دقنلاو ةنراقملل اح اص نيقرشتسملا

 ةبتكم ىف ىهو « ةئيدحلا ةعبطلا اهنع تلقن ىلا ةخسنلا نع ثدحت مث

 ىلا تاطوطخملا لك نم مدقأ ىهف « 518 ةنس تبتك لوبنطسإب ايفوص ايأ

 . ا/لا”9 ةنس ةب وتكملا وخيش ةخسن نم مدقأو ع نوقرشتسملا اهفصو

 يك



 1١" ةنمدو ةليلك |

 ا طال سس ا ا و

 ؛؟ ممرلا أطخو طاقسألاو فيحصتلاو فيرحتلاب ةمعفم ةخسنلا هذهو

 رشع ىْا وحن "7 طقف ىلوألا ةحفصلا نم روصملا جذومنلا ىف دعت نأ عيطتستو

 . ًافيحصت و افي رح

 قيقحن ق مازع ذاتسألا هلذب ىذلا لئاحلا دهجلا رادقم ىلع لدي اذهو

 . ةمالسلا ىلإ اهبيرقتو ةخسنلا هذه

 ةيحانلا هذه ىق خوتي مل هنأ ذاتسألا ىلع ذخأن ددصلا اذه ق نحنو

 ىراقلل نوكي دقف ؛ هيلع هيبنتلاو لصألا تابثإ نم ىملعلا رشنلا هيضتقي ام

 تاملك ضعب تيثأ دق ذاتسألا نإ ؛ معن . ىفترا ىذلا ريغ حيحصتلا ىن هجو

 اعيش ىغت ال ثيح ةلقلا نم اهنكل « باتكلاب اهقحلأ ىلا تاقيلعتلا ىف لصألا

 . هيلع فوقولاو باتكلا لصأ ةفرعم ىف

 ةيحن راتلا ةيحانلا هذه مهريدقت ىدمب ةقطان نقرشتسملا دوهج انمامأو

 ناك نإ هلوصأ وأ هلصأ اوتبثأ دقو الإ هو رشن ًاباتك دمت داكت الف ٠ ةينفلا

 ريدج « سبل ام خيراتلا لالج نم سبل : اذه انباتك لثم باتكو

 هخسن ةنراقم بوجوو « هيلإ عوجرلل هلصأ نايب بوجو نم تركذ امب

 بدأتملا ىلع ولعت 4 ةيلاع ةغل (« ةلهدو ةليلك و ف عفقملا نأ دعلو

 نسحتسملا نم ناكف . نايبو دييقتو حيضوت ىلإ ةجاتحم ىهف « ًاضيأ بيدألاو

 ات ١م اعف تاتكلا رائد هي هلا سك اند قمل مم
 لبق نم لعف اك ٠ باتكلا اهني هّمحلب ًامجع وا احرش اهل ذاتسألا مدن نأ



 ءايلعلاو ءايدألا نيبو ىنيب - 10" ١

 عم « ةنمدو ةليلكل ةيرابهلا ننا ةمجرت رشن امنيح « رمسألا هللا ةمعن ىروحلا
 1 عفقملا نا ةمجرت ىوتسم ل ود ىوتسم ى ملظنلا اذه ةغل نا

 . ةيدنهلاو ةيسرافلا مالعألا نم ققح امب ًاعنص نسحأ دق ذاتسألا نأ ىلع
 . كلذ ىف ةعارملا مامتب هل دهشي امم

 * »0# ب

 ةقد نم اهيف امب - ىربغ معن اك - تمعنو « مازع ذاتسألا ةخسن تأرق

 ضعب ىل ترهظ انك « ةميظع ةينف ةردقمو رشك ريخ اهيف ىبعلاطف ٠ لامجو
 . باتكلا تارابع ىف ىأرلا ضعب ىل ادب «. اهلهفلا نأ تيك كاك

 ا يب ا و ير

 . قحلا كلذ ىف

 : ىوغللا . طبضلا ق

 : هباوصا ١ . ءارلا رسكب ( قرعتملا مظعلاك ) : 5 0س "5 صال

 هقرعت و « ًاقرع هقرعي مظعلا قرع لاقي . ةددشملا ءارلا حتفب ( قرعتملا )

 5 مالا نم هيلع ام لكأ : هق ريعاو

 . تيبلا 'لهأ اهب ىذتفي ةدحاولا سفنلا نكلو ): 56ه : 81-1

 : هجولا . ( رصملا ا ىدتفي ةليبقلاو « ةليبقلا مهب ىردتفت تيبلا لهأو
 ةليبقلا اذكو «تيبلا لهأف . امهيف لوهجملل ءانبلاب ( ىددتتفلت )و ( ىدتفي )

 . نوةدتفم مهف مهربغ كلذ مه لعفي امنأإو « ءادتفالا نولعفي ال رصملاو

 ا ونغلا دعس نب بعك لاق ام كلذ نمو
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 بيطت سوفنلا هنع نكت ملامب هتيدفل ىدتفلي ىح ناك ولف

 0 اا

 .(4١1و : ؟ ) ىلاقلا ىلامأ (1)



 لح ةنمدو ةايلك

 ( هب ربغا ) لب ( هيلإ رتغا:) لاقي الو « ( هيلإ رتغتالو) : 5 : مالم

 اهقبس اميف سيلف ( هيلإ برتقت الو ) : اهتت نأب نذؤي ةرابعلا وج نأ ىلع
 ئ . هيف عقي وأ را رتغالل ضرعتب دق « ةبترتش » نأب رعشب ام مالكلا نم

 ريغ ةرابع هذهو . ( أزيرح ًاناكم اهتيقب نفدنو ) : ١1 ةلاجأ

 ىلإ ىدعتي ال ( نفد ) لعفلا نإف ( زيرح ناكم ىف ) : باوصلاو . ةحيمح

 ظفل اهيف نوكي ىلا عضاوملا نم ًاضيأ اذه سيلو . ( ف) فرحلاب الإ نا

 نأ امإ ةيف رظلل حلاصلا ناكملا مسا نإف ؛ ةيناكملا فورظلا نم ًافرظ ( ناكم )

 بصتنيال ىناثلاو . الوأ :« ناكم ىف نوكلاو رارقتسالا ىععمب ثدح نم قتشي

 تلخدك ناكملا نم صتلا ةيف رظلا ىلع هب بصتني ىذلا لعفلاب الإ ةيف رظلا ىلع
 . برشملاو لكأملاو لتقملاو برضملا وحن كلذو . تنكسو تلزنو

 اههدحأ : نارمأ ةيف رظلا ىلع هيصنن امنإ ( ناكم ظفل هنمو ) لوألاو

 « هسلجم تسلجو « هماقم تق وحن ناكملا مسا هنم قتشا امم قتشملا لعفلا

 « هنم قتشا امج قتشي ل نإو رارقتسالا ىنعم هيف ام لك امهيناثو ؛ ”هاوأم تيوأو

 « هتيبم تمنو « نالف لزنم تسلجو « ديز ناكمو «٠ كعضوم تدعق وحن

 باتكلا تبتك لاقي الف هبصني ال رارقتسالا ىععم هيف سيل امو . هاتشم تهثأو

 . 27 نالف لزنم كتمتشو « ةءارقلا ناكم هتلتقو : كناكم

 ىلع « ناكملا » ظفل بصني الف + ىك قارا رغشألا نه« ققذلاو سيلو

 . ةيناكملا ةيف رظلا

 ك9
 هذه لصأ ى ىقابلا نفدنو ١ : 594 ص فالوب ةخسن ىف ءاح دقو

 ' ظ ] ظ . « زيرح » ناكم وهف : ةرجشلا

 ١59:01 -١٠١١(. ) ةيفاكلل ىغرلا حرشو ( 1١ : ١94 ) مماوحلا عمه رظنا(1)

 . 1١581١ ةنس قالوب عبط ةنمدو ةليلك (؟)

 :عردبا ادع



 ءالعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - ١ قع

 ىنعمب انه ءالبلا « هل ركش ال نم دنع عيضي ءالبو ١ 18 : 0 -ه

 .: 58 ص ةيرابهلا نبا ةمجرت ىو . ماعنإلا

 رجاسملا دنع ةّلخلا حبقأو رفاكلا دنع ةمعنلا عيضأ ام

 : مهضعب لاقف ؟ ماعنإلا ىععمب ءالبلا نوكي نأ ىف فالخ نيوغللا نيبو
 ماعنإلا ىبعمب ءالبإلا امأ . « ساعتإلاو ءاقشإلا : ءالبلاو . ماعنإلا : ءالبإلا »

 : ")7 ريهز لوق هنمو . هيف فالخ الف

 ولبي ىذلا ءالبلا ريخ امهالبأف ركب العف ام ناسحإلاب هللاىأر

 هنمو . ءالبلا ال ءالبإلا وه امنإ ماعنإلا نأ قحلاو . عينصلا ريخ امهم عنص ىأ

 : كلام نن بعك ثيدحو « ركش دقف ركذف ىلبأ نم » : ثيدحلا
 . 9 ىنالبأ ام أ ريخ هللا هالبأ ًادحأ تملعام»

 : ىلاعت هلوقب ماعنإلا ىعمب ًاضيأ نوكي ؛ ءالبلا ١ نأ عز نم جتحا دقو
 رحلاو رشلاب مولبتو : هلوقو ؛ نيم ءالب هيف ام تاياالا نم مهانيتآو »

 كلذكو . ماعنإلا ال رابتخالا ىتعمب ىلوألا ةيآلا ىف ءالبلا نأب هيلع درو 6“ ةنتف
 ظ . « كرشتحم » : اهم ديرأ « ولبن »

 ركش ال نم دنع عنطصي ءاببحو » ا ه١ ص ىقالوب ةخسن ىق ءاجو

 . ءاطعلا : رسكلاب « ءابحلاو . « هل

 اذهو . ةزمهلا رسكب « اهيف ةدئافلا شيإ نكلو 55-55١ : ٠6 : ١»

 . ةروسكملا نيشلا نونتو ةزمهلا حتفب ( شُنيأ ) : باوصلاو ؛ ىاع طبض
 ةرزمههفذحو ( ّىأ ) نم ةيناثلا ءايلافذحب تفتفخ ( ؟ ءىش ئأ ) ا اهلصأو

 . ع١ هناويد ق(1)

 . برعلا ناسلو « ريثألا نبا ةياهت ١١(



 1١<" ةنمدو ةليلك

 لالعإ تّدعأ من « اهلبق نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح .تلقن نأ دعب ( ءىش )

 تفذح « ( همأل "ليو ) : اهلصأ « ( هّمليَو ) كلذ ىف اهوحنو . صوقنملا

 : 0 ىلذملا لخنتملا لاق . ( مأ) ةزمهو ( ليو) مال

 ”لخم الو لاخ ال درجت اذإ ًآنبغ هب ىتأت الجر همليو

 : "9 ةمرلا وذ لاقو

 برتقم لسيللاو ”زجترم ثيغلاو 2 ةفصعم حبرلاو ”ةحور اهتمليو

 : "'ةدبع ن ةمقلع لاقو

 ةشيعم بابسشلا مايأ ليو

 .ىرددّتلا فلتملا ىتفلا هاطعي رثكلا عم

 اولاق اك ٠ مأ ةزمهو ليو مال فذح و : © باضتقالا ىف ديّسلا نيا لاق

 شيأ ١ : ليلغلا ءافش ى ىجافحلا لاقو . « ؟ ىش ىأ : نوديري « كل شيأ

 « بتاكلا بدأ حرش ىف ديسلا نا هيلع صن . هنم ففخ«'ىش ىأ ىعمب

 بهذف ؛ شيأ انوبتج : ةمئألا ضعب لاقو . برعلا نم عمس هنأب اوحرصو

 © ةلّمتسم ةملك اهنأ ىضرلا ىشاوح ىف فيرشلا لوقو . ةدلوم ابنأ ىلإ

 )١( باضتق الاو ةيفلس ١م بئاكلا بدأ 807 .

 . ( ةيفلس ؟4م : " ) بدألا ةنازخ (؟)

 . ( ةيفلس عه# : م" ) ةنارحلا (م)

 . +7 ص قيلاومل ةماعلا هيف طلغت ام ح الصإ ةلككت ًاضيأ رظناو ؛ م10 باضتق الا (:)

 . « ةلممعتسم » : لصألا ق(ه)



 ءاملعلاو ءايدالا سو ىباب تح ]ا 0

 يصسس

 "7 مدق رعش ىف عقوو . ءىشب سيل « اهنم ةففخم تسياو ”ىش ىأ ىنعمب

 : ريسلا ىف هودشنأ

 « شيأ لآو ناطحق لآ نم ي

 نم ةليبق نوكت نأ لمتحيف شيأ لآ امأو » : هريسفت يف ىليهسلا لاق

 . بيرغ حدملا ى ىععم هلف الإو اذه نكي نإف . شيأ ىلإ نوبسني نينمؤملا نجلا

 دارأ هنأكف ؛ مظع ءىش ىأ : هانعمو ! شيأ نباو ء وه شيأ نالف : لوقت

 مه : لوقت امك « اذه لثم مهيف لاقي نيذلا نب رجاهملا نمو ناطحق لآ نم

 لاقي ا ءىش ىأ ىعم ىف شيأو ! ديز ءىش ىأو « ديزامو ديزو ! مه امو
 : وه لاق اك اذهو . لامعتسالا ةرثكو فذحلا ىلع « همأ ليو ىنعم ىف همليو

 (« ! شيج ىأو شيج ىف

 )7 سس ال

 نكل . ةحيعص ىهو ءاطلا رممكب ( ىبلطب ىنفعسأف ) : 4 : )الو  ا/
 ثتيدح هنمو . ماللا رسسكو ءاطلا حتفب ( ب 8 || ١ اذه لثم ىف نوراتخم برعلا

 نأ بحأ ىنإف « ةبلط ىلإ بلطا « هللا لوسر اي : تلق » : ىدسألا ةداقن

 . « اهكبلطأ
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 4- 7:4 :75١«هلهأ ىلإ ريخلا اوتأي نأ را دج" مهربغو كولملا نإ .

 ( رادج ) عمج ( رد ) نأف « دحاولا امأ : نارمأ ةرابعلا هذه دسفأ دقو

 )١( قى ليملا هركذ دقو . نهاك مع هنأ باوصلاو . ,هو اذه ) ١ : ١١8 (.
©» 

 شيط هملح قى ام ؟ شيرق نمل هنإ « شيعلاو ةايحلاو » : نهاكلا كلام نب رطخ لوق وهو

 شيه هقلخ ىف الو ٠ شيأ لآو ناطحق لآ نم « شيج ىأو شيج ى نوكي « .

 . ١94١ ريمتبس © 495 ددعلا ةلاسرلا ةلجم ترشن («)

 يك



 7” هامدو ةليلك
- 

 م

 امهو « ( نوريدج ) وأ ٠ ( ءاردج ) : باوصلاو ؛ طئاحلا وهو . رسكلاب

 ىلع ةفص ( ليعف ) عمجو ؛( "7 ريدج ) امهيلع عمجي ناذللا ناعمجلا

 : ( نلادب ) دادجو ديدجو ؛ راذنو ريذن : هنم عم ردات نتمضب ( لبعف )
 ا

 .ءاطعالا ىنعمب نوكي ال لوعفملا ىلإ ىددعت اذإ ( ىتأ) نإ « ىناثلا امأو

 مدحلا اهنمو ؛ هلّتعف : بنذلاو رمألا ىتأ : لمعفلا اهنم. رخأ ناعمب نوكي لب
 اهنمو .« "”دعاوقلا نم مهئاينب هللا ىتأف » : ىلاعت هللا لاق « علقلاو

 . ىتأ وهف « مهنم سيلو مهيلإ بستنا : موقلا لجرلا ىتأ . باستنالا
 هنمو . ”لعفأ ةنز ىلع ( ىتآ ) لعفلا وهف « ءاطعإلا ىنعمب وه ىذلا امأو

 000 مكحلا ”هائيفآو اج :هلوقو « يف 29 انءادغ اننآ ج : ىلاعت هللا لوق

 2 نوتؤي . 5 ) : ىلاعت هللا باتك ىو . لعفتي ىلع ( ىتؤي ) هعراضمو

 . هتؤن . هيئؤن . اهوتؤتو . ننوتؤت . مهيتؤي . مكتؤي . انيتؤيس . هيتؤي . نعتؤي
 نأ ىلع هبنأل دهاوشلا هذه تقس امنأإإو ؛ « "مهيتؤنس . مهاوي . اهؤن

 « عاتيإ ىتاؤسب ىتآ . ءاطعإلا : ءاتيإلاو » : "”هلوق نم ناسللا ىف درو ام
 ْ ىَتْوَي ىتا : باوصلاو ؛ فيحصت وأ مهو ( هاطعأ ىأ ِةاتيإ هاتآو

 . « هلهأ ىلإ رحلا اوتؤّني نأ ءاردجج » : نذإ عفقملا نا ةرابع هجوف

 . اوناك نيمدقألا ممرلا ءاملع نم ةفئاط نأ فيرحتلا اذه ىف رسلا لعلو

 00 ا ا اا

 )١( ؟ .م- ,.0 : * ) هيوبيس باتكو سوماقلاو ناسللا (.

 .( "ك1 عبأو ١اه : ؟ ) عماوهلا هي )0

 . 5١ لحنلا ةروس (*)

 <+ فنهكلا ةروس (4)

 . "١ ممرع ةروس (5)

 . ؟ ص ناوخإلا حابصم وأ ء م 7-1 آان ععا لجولف رنا (5)

 .( ١8 : ل/ا١اس ١5١ ) برعلا ناسل (0)



 ءاملعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - ؟ قل

 ؛ « قيقحتلا باصصأ» :كئلوأ نوُمسُني مسرلا ءاملع روهمجو ء 701/ ةنس
 ىمسيف « نآلا اهل نحن ذخأن ىلا ةبلاغلا ةباتكلا امأو ؛ ةزمهلا قيقحت ىأ

 لهأ ةغل ىلع نورجي مهو « « ليهستلاو فيفختلا بهذم باعصأ » : اهءامصأ

 نم : اهليهست روصب اهنع نوريعيو « اهليهستو ةزمهلا فيفخت ى زاجحلا

 . . قيقحتلا ممر اياقب نم ةيقب هذه لعلف . ”ءايلاو واولاو فلألا

 : ىوحنلا طبضلا ق"“

 ١- ص ١4 ىرجم ) : هباوص : ( ىرجم ةّلع لكلو ) : 7" س (
 عبط فيرحن وهو « نيونتلاب .

 ١  ( : 11:18هبلق ) بصنب ( هّبلق هيلع رمضي امو هسفن رس ملعيف (

 نآل ؟ ةيلعافلا ىلع عفرلاب ( هبلق ) : باوصلا ؟ هيلع هّبلق ىنم نأ ىف ىنعملا

 .اياونلاو رارسألا رمضي ىذلا وه بلقلا

 امهتبأد امهضرقو :راهنلاو ليللاب نذرجلا تهبشو ) : 14 : »- 4١

 ؛ هيبشتلا را رمتساب ( امهبأد امهتضرقو ) : أرقت نأ حصي ( لاجآلا دافنإ ىف

 هايإ هنهبش ) : ناسللا فو .نيلوعفم ىلإ ىدعتت ىبا لاعفألا نم ( هش )و

 : 97لدرمشلا لوق هنمو . ( هبو

 مثألاو قانعألا ةيضّنأ لوطو هيعمل ىف ًاكولم نوهبشُي

 17 اعتماد لوقو

 )١( ؛ مه ع« 5ه - 4 ةيرصنلا علاطملا ١49 ؟) مماوهلا مشو ١١ه عبط :

 بتاكلا بدأو ( ؟مو ١907 .
 .( ؟8ه : ١ ) ىلاقلاو كسبيل مه لماكلاو (و؟ : م ) ناويحلا (0)

 .(؟هم : ١ ) ناويحلا (م)

 ع



 000 اا ا

 امهتهبشو ) : 4 س له ىف ةغللا هذه عفقملا نبا لامعتسا قبس دقو

 ى ( لسعلا ) ةملك طبضت نأ ًاضيأ غوسي كلذ ىلعو . ( ةةزيرحلا "ةنبللا
 بصنلاب اهدعب رطسلا

 دبع. قداضلا قمألا ىن لمح + هندي لاق اص

 نارا سلا فيفا ملل لاقف كدنج سوعرب الخ ةبرتش نأ

 - ةزمهلا سكب  هنإو :٠ فعض كلذ لك قى ىل نابتساف « هتوقو هتديكمو

 : ( خلا ... تفرع اذه ىنغلب ال  ةزمهلا حتفب  هنأو . نأش هلو ىل نئاك
 . ( نابتسا ) لعاف ىلع فطع . نأ حتفب ( نئاك هنأو ) : ًاضيأ حصي

 ىأ : ةنمد لوقم ىلع فطع . ةزمهلارسسكب ( ىغلب امل هنإو ) : نيعتيو
 ظ . خلا ... ىغلب امل هنإ : ةنمد لاقو

 ءامؤللاو مهءالقع نولقثتسي اولازي مل لاهجلا كلذكو ) " : 5و
 . عبط فيرحت اذهو . عفرلاب ( ءامؤللاو ) : هباوص . ( مهمارك

 نإ ةشليال كلذ "لك ازرار هيلع كلذ تداعأف ) ؛ : 1578-5

 ةيفرظلا ىلع بصنلاب ( كلذ لك ) هجولاو . انه عفرال دجو الو . ( اوق

 دئاعلا ريمضلا نآل كلذو : دنس لك : نوكت نأ حصي الو . ةيناهزلا

 ىلع دئاعلا ريمضلا فذح نوعنمي نويرمدبلاو . ( هيف ) هريدقت فوذحم اهيلع

 ةروس 0 ةءارق ذوذشب اوكح كلذلو 2” ادتبم ناك اذإ ( لك ) ظفل

 عادات ولا 1 ةغسلا ةءارقو . مدا هللا ياي رااومم

 ادعو الكو ) 56 ءاسنلا ةروس ن به بالا هذه ريظن أرق رماع نءاو . "”بصنلاب

 0 اك 0 سحلا هللا

 )١( نابصلا ) ١ : ٠١3 الوب قلام١١ (.

 ٠١ دادخلاة رود (؟)

 . 55١ مغنلا ثيغو 88 حساقلا نيا (؟)

 تنيساجلا ردع ذكور( لك را قالا وظا 047



 ءالعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - ؟ اع

 فعطعلا عم ( اذك ) راركت . ( اذكو اذك ناكم ىلإ )5 : ٠ ١١١

 . ( اذك ناكم ) ىأ « دارفإلا رخآلا هجولاو . نيحيدت نيلامعتسا دحأ

 ار حلالا نب ق تدروااذبو

 اذكو اذك : هكا هن نع قم ىلا هتلاسر ق”غاشه نا لاق

 ناكمب تررم وحن « فطعلاو دارفإلا ذئنيح اهيفو . ددعلا ريغ نع اهم ىنكي ٠

 "الإ اهيف سيلو ددعلا نع امم ىكيو . اذكو اذك ناكمب تررمو « اذك

 ا . ىلوألاك همدعو فيطعلا اهيف عمم : كلام نءا لاقو ... فطعلا

 ردع قع“ ةلانك بي كرما ىعأ - هذه اذك ىتأت » : ىنومشألا حرش ىو

و ةدرفم ثيدحلا وهو ددعلا
 . (  ةفوطعم

 ىلع مدقم ددعلا ريغ نع اهم ىنككملا ىف دارفإلا نأ نيصنلا ذه نم مهُفف

 نيلاحلا ىف دارفإلا ىلع فطعلا مدق ىضرلا نكل . فطعلا

 نم ريك أ اذكو اذك وح وأو عم ار ركم الك اذك دوروورب , "9 لاق

 : ًامهرد اذك ىدنع رخال نع ابب ىكيو : واو الب هرركت نمو هدارفإ

 ب105 لاب رح تيدا نعو

 موبلا دإ ) ١س لدي 6 ءادع لعذ ٠ فادعلا ةغل عفقملا نا مزتلا دقو

 اذك ره ن ٠ اذكو الك مور فك 5 مس "5 ىو ) اذكو ادك ناكمب

 ءركلا كنم فرعأ نوكأ الأ تركذ ام ركذأ ملو) ؟ : -١74

 . خاإ ( كلنم فرعأ ىنوكل الإ ) : هجولا . عةعسلاو

 ) )1١صاوخغلا ةرد حرش ”١4 .

 ه9 : ؟ ) ةيفاكلا حرش ف (؟) (.

 يك



 7  ةنمدو ةليلك

 باوصلاو ( امهّنبأ ) عفرب ( ذخأت امهيأ ردت مل) : ": 1449

 لاغتشالا باب نم سيلو را ا اي ولا
 . اهيف لمعلا نع اهلبق ىبلقلا لعفلا تقلع اذلو « ةيماهفتسا انه ( ىأ ) و

 امنأ انصرف ولو « مضلا ىلع تينب ةلوصوم انه ( ىأ ) نوكت نأ زوحجب الو
 فذحو تفيضأ ام اذإ ىهو « ةدحاو ةلاح ىف الإ هيلع ىبت ال اهنإف ةلوصوم

 . ةيلعف ةلمج اهنإف ؛فوذحم ةلص ردص مالكلا ف سيلو . ةلصلا ردص

 اهنم فذحم ال ةيلعفلاو . ةيلعف وأ 7 ةيمسا امإ اهتلص » : 2١١ ىضرلا لاق

 ةاضلاا عم اب الفا, اه ردص تدع نق ةيمعألا و. اهعج أ كت الف ٠ كل

 .  ةيلعفلا

 نم ( ةودغ ) عنمب « ( ليللا ىلإ ”ةوادغ نم) : 4 : 55م٠
 مالعأ ليبق نم ةفرعم انه ( ةودغ ) نإف ؛ ديج طبض اذهو . فرصلا
 اهعنمت ةف رعم اهدعت نيح ةودغو . ةفرعم وهو ليللاب امن رق ليلدب «٠ سانجألا

 . 2 ةحتفلاب اهرجتف فرصلا

 اذهف ."ةركبو ةودغ مويلا كيتآ : لوقت نأ زوجم هنأ ليلحلا معزو
 . ةفرعملا ةدارإ عم فرصلا زاوج ىلع لدي

 : صنلا قيقحمن ق

 عررزلا ءاغتبا اهرمعيو هضرأ ريثي ىذلا ثا رعلا لثم ) ع نيا

 )١( ه8 : ؟) ةيفاكلا حرش ىف (.

 )١( لصو هتزم « ىمسأ » : « مسأ » ىلإ ةبسنلا ٠ عطق ةزمه ةبسنلا ى اهلعجن نم هودو .
 ؟) هيوبيس رظنا : 8١ (.

 املا ردح يا
 )4( ىضرلا ) ١ : */١9 ( ؟)هيوبيسو 1:85(.

 .( 74 س 48 : 17 ) هيوبيس (5)

 :عردنا افع



 ءالعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - ؟ ف
 يس ا يم

 نعغلاب ( اهرمغي ) باوصلا ! ؟ عرزلا بلط ى ةرامعلا هجو ام ( بشعلا ال

 . ءاملاب ىأ « ةمجعملا

 .ءىرم ىلإ هترس عم طونم ) : ندنجلا نع ثيدحلا ىف ” : مم ٠

 ءاعمأو نينجلا ةرس نيب ةقالعلا اف . ب رطضم كلاهتم مالك وهو . ( اهئاعمأب

 . ءاضعألا نم هريغي لصتي الو هودعي ال ء محرلا هنطوم نينجلا امنإو ! ؟ مألا

 . 38 ص قالوب ةخسن ىف درو انآ (هترس [ نم ] ىعمب طونم ) : باوصلاو

 لبحلا 3 : ىمسي ام انه هب دارملاو . ءاعمألا دحاو : ىلإىو « « حتفلاب « ىعملاو

 . الاطط111 21 6010 : :ى سلا

 را وباب اف فب ءىرملا نإف ؛ اة ورم نا

 ؛ ةدعملا ىلإ بارشلاو ماعطلا ىرجم وهو « موقلحلاب قحاللا ةدعملا سأر وه

 ةرابعلا رئاس هجوو ! ؟ ءاعمألاب ءىرملا نوكي فيكف « كلذ الإ نوكي ال

 هنم "قر ام ىهو « نطبلل ”قارملا لصأو .( اهمحر ”قارتم ىلإ ) : ىدنع
 . نالو

 . ماللاب ( الوهجم ) ىه ( ًادوقفم ًادوهجم اضرلاو ) : 5 : 4. »م

 ةخسن قو « ( الوهجم حبصأ ىضرلا ناكو ) : 22 قالوي ةخسن ىف ءاج

 ةيرابلا نا دنعو. ( الوهجم ًادوقفم ىخرلا حبصأو ) : 47 وخيش
'") 

 الوط ءامسلا باس دق رششلاو 2 الوهجم اجحلا داع ام دعب نم

 . ةنطفلا و لقعلا : رسكلاب اجحلاو

 .. ( رابغلا لثم الإ هنم ذخؤي ال ىذلا لحكلاك ) : 7: 44 و

 ١" ص قالوب ةخسن ى ءاج دقو . ( "7ليملا رابغ لثم الإ ) : هباوص

 : ؟؟ ص ةيرابلا نا ظن ىو . ( ليلا رابغ الإ )

 )١( ص ةئمدو ةليلك نم 59 .
 ص ةنمدو ةليلك ظن (؟) 58 .

 6 لحتكي ىذلا دورملا : رسكلاب 2 ليملا )0



 محلا ةنمدو ةليلك

 - ع

 لايمألا ىلع ىببي ال لحكلاف لام رغب ىبي نأ كشوأ

 . رسكلاب ليم عمج : لايمألا

 : 59٠ ص لييرذتلا قو .( اهم وصي ىلا رانلا نم ةلعشلاك ): 7: ه5 ه

 « ارضي ) ىرخألا خسنلا ىف املأو « وخيش ةخسن فو لصألا ىف كلذك اهمأ
 . ةثيدحلا ةينايرسلا ىف اذه نم بيرق نأو

 . مملاب ( اهمرضي ) "4 ص قالوب ةخسن ىف نأ لييذتلا اذه ىلإ فيضأ

 لب ٠ اهتيكذتو اهمارضإو رانلا ةيوقت دارملا سيلف . بير الب ةفرحم هذهو
 . اهفاعضإ ةلواحمو اه رس دارملا

 ىععمب انه ةلأسملا ( ةبرتش ةلئسم دسألا نسحأف ) : ١ : ه5

 ةزمهلا مسرب ( ةلأسم ) ةفورعملا ةباتكلاو ؛ لأس نم ىميم ردصم « لاؤسلا

 . فلألا قون

 ( هناكم رخآ ءاج دحاو بهذ املك « "١ ىراكملا لثم) ١١ : اله ا

 رخأ اج دعا بهذ انلك لا سو ب كيش طيف وب لضألا ف .نف
 ( رخآ ءاج ادحاو تدقف املك ىغبلا لثك ) : قالوب ةخسن قو . ( هناكم

 رشانل زوجي ال هنأ فرعي ليلخلا داما فل نم لن لصألا ريغتو

 .. مومو ريما قا ودك الني رع ةاري اغا لقيي نأ ىملاع ىخئ رات 95

 ليدبتلا غيوست نإف « باتكلا فلؤم قح ىلع ًاروج دعي دق كلذ نأ ملعيو
 ريغ رخآ داعف نامزلا رورم ىلع هرككن امبرو ؛ هتيصخش باتكلا بلسي
 ظ ظ . لوألا

3 
0 

 هلغم مع لق هب رايها نسا دو و لق لا كالد ىلع ذاتسالاب ألح م لعلو

 : لوقي ذإ ( 59 ص هتمجرت ىف)

 .ةرحآلا . رسكلاب 7 ركلاو 5 هتداد سانلا ىركي نم : ءا رأا زن و ملا مب ىراكملا 6



 ءاملعلاو ءايدآلا سدو ىدذب يي ؟ ٠

 ا وا اس ا يس يسب وو ها سلا 00011 اا اا ا 10 0 للا ا 0 0 0 ا

 بلطي مل امهنع ًاموي "رف نم 2-بتكمو نملعاف ناخ هيبش

 ىلإ هجوتي ال . هعضوم ى بان قلق ( ىراكملا ) ظفل نإف نكي امهمو

 كلذ ىلع هيبنتلا نم ذاتسألا هتبثأ اميف نإو ٠ رسعلاو دهجلا عم الإ ىبعملا

 . ىشانلل اك اص ًارذع دعي ال ناك نإو « هيلع دمحم ا تاقيلعتلا ىف ليدبتلا

 مث باتكلا بلص نم ظفالا اذه ذاتسألا عفري نأ ىف ةكلا ام : لأسنو

 هياكل رهو رطل هلي حم تر 11 تاجا نك يرحب

 ا '” باتكلا ايانث ىف تاقرفتم هابشأو

- 

0 

 ًائيش نيصي ال ًامايأ بارغلاو ىوآ ن او بئذلا ثيلفو ه1 5

 0 ديدش لازهو عوج مه .اصأو ويري

 - 2 ياعم <“ . 4

 م سيل: نلقف . نلكأتام ىلإ علو ندهج : لاقف مهنم كلذ دسألا

 لاق . هحلصي ام ضعب كلملل دجن انسلو - ىرن ام كلملاب ىرن نحنو انسفنأ

 ) مكتبدص و مكتدوم ى كلشأ ام : دسألا

 عفقملا نءاب ىلوأ ناكو 50 امل ردأ مل ريبعتلا نم ةبيجع ةروص هذهو

 امه : دحاو زارط ىلع ناويخلا نم ةعامجلا هذه ىلإ ةدئاعلا رئامضلا لعجم نأ

 دلل يي يي لل ل سل يصمم اا يا ا ا ا

 . هجتد سيل . ميملاب « رعط : ىلصألا ئث(١1)

 ا5 2« ١6 س ا١#"8 8603١١ سا١5 ء اال س )١ال © ه4 س دوه قام اهه(؟)

 . "#١ - ١6 سس

 . ١941١ هنس ريمتبس ١م لاس رلا ةلجش نم ؛ ؟ مه ددعلاب ترثشن («)

 العر شل
 يك



 فرغ ةنمدو ةليلك

 نيلقاعلا ةعامجل مث تاثنؤملل اهلعجم نأ امأ . رئامضلا عاجرإ ىف لصألا وه

 هع يباع رز رستم ديو وملوك 5 ير كولل

 هذه لعج عفقملا نباو « لقاعلا ةلزنم لقاعلا ريغ برعلا لرتي دقو

 موقلا هزاجأ اميف فرسأف :نيلقاعلا نمنيت رمو نالقاعلا ريغ نم نبت رم ةعامجلا

 انا

 ردطلا ا هعجاريو بهذملا اذه دواعي هتيفلأو
 _ناريمضلا « هب ”لحو هباصأ ام نهملعأو كلذ ىلإ هوباجأف . ملل كلذ رك ذنلف
 نهنم اندو ١ ؛ س ١ قو ريطلا رئاس ىلإ نادئاع « نهملعأ ١ وا مل» ف

 : ىلإ ةعجار رئامضلا « ضرألا هب برضو مهضعب هلوانتف ٠ نهرصييل

 ىف مه امئيبف 0 16 - 161 فو . ةقباسلا ةحفصلا ىف « ةدرقلا نم ةعامج 0

 « بارغلا اذه انيتأي ىتح نرظتنا : مهضعب لاقف بارغ ملل عقو ذإ كلذ
 . ريثك كلذ ريغو . ١ ريطلا نم ةعامج » اهعجرم رئامضلا

 . « روثلا ىلع دسألا بيرضت نم ةنمد غرف املف 0 : ه : 74 -4

 عاجشال ضيرحت بيرضتلاو » : ؟''ناسللا ىو « ضيرحتلا : انه بيرضتلا

 ىفو « ءارغإلا : ًاضيأ بيرضتلاو « هضرحو هبارض لاقي . برحلا ف
 5" ص قالوب ةخسن قو « « ءارغإلا : موقلا ندب تيويشتلا و: 77" نادللا

 . عفقملا نبا ةغل اهنآل ؛ ةديجلا ةياورلا ىهو . « ر وللا لع دسالا لمح نفد

 2. ليمحت ! لتق نكلو »7س ١١ ٠ ص ى ءاج دف . ةيباتكلا همزاول نم ةمزالو

 ١49 صيىكو . هيلع كايإ هليمحت نم » اهنيع ةحفصلا نم ١١سىو :«رارشألا

 هيلع اولمحيل » : اهسفن ةحفصلا نم ١5 سقىو ؛ « ىلع كلملا ليمحن » : 6

 , اذه اذهف ( نسال

 .(#ه : ؟) برعلا نال )١(

 ,.( «+ : ؟ ١) برعلا نال (؟)



 ءاملعلاو ءايدألا نيبو ىنيب *  فض

 نأ بجعلا نمو . ءارغإلا « ليمحتلا » ةملكب ةملكب عفقملا نا دارأ دقو

 ف اركذ لب « هتدام ىف ظفالا اذه اركذي مل سوماقلا بحاصو روظنم نا
 درفنا مث 2« 2" هب هارغأ :لمحناف المح هلمح رمألا ىلع هلمح » ىنعملا اذه

 : شيرأتلاو « « مهنيب تشرأ اذإ نالف ىب ىلع تلمحو وو هلوقب ©” روظنم نا

 . ءارغإلا و شي رحتلا

 قالوب ةخسن ىف امهدبو « ىنورفاظو ىنونيعأف» : 4 : مؤ ٠

 اياب داب ع ال امرئ هوزعو يانا »10 يف

 هيلع موقلا رفاظتو ١ ©؟)هلوقب روظنم نبا امراقو : سوماقلاو ناسللا

 . ةملكلا هذه رظتملا اسجسم ىف ديزت نأ عطف « دحاو نمي ورهاظتو

 مو ف وتست مل ةل وادا مجاعملا نأ ليلد وهو . هلوقب جتح َةَقث عفقملا ناو

 .هدورو مدع ىلع تهبن ام الإ اهعورفو ةغللا لوصأ لك بعوتست

 . مهتاصقتساو نمل وألا ةاورلا قاثيتسا ىلإ هعج رم اذف

 « ةليفلا اهناري فطت# نأ امل ركتسمب سيل و : 7: وهذ

 . « ركنتسمب ١ لوقي لب ةملكلا هذه لوقي ال - رعشأ اميف - عفقملا نا

 2 هدنع ,ظعو أ ريبك هآر ىعمب ءىثلا ريكتسا نأ هركذ ردجب امبو

 نأ اوقفتاو . نييوغالا ةماع هلقي ملو . © ىنس نا مامإلا ىلإ بوسنم 'لوق

 ””نب ريكتسملا بحت ال هنإ » : هللا باتك ىو : رّكت ىتعمب ريكتسا

 0ناوربكتسم مهو نو دصن :

 )١( برعلا ناسل و سوماقلا ) ١ : ١85 (.

 برعلا نال ى(؟) ) 1١ : ١97(.

 .( 5-51 س19: 5) برعلا كالا ىف(ع)

 .(؟5؟ س:معوه:5) برعملا نال (؛)

 . ؟م لحنلا («)

 . نوقفانملا (1)



 اقرقزا : ةنمدو ةليلك

 اضرأام» : تدجوف 21 4 ص ) وخيش ةخسن ىلإ تعجر دقو

 .« ًامالغ فطتخت نأ اهتازبل ركنتسمب ديدح نم "نم ةئم اهذ رج لكأي ( اذك )

 ءىئش الو ىر الو ءادن ريغ نم ليللاب ىتتج اذإ): 5 : ١٠ال-5

 ةخسن ق اهدب ءاج دقو ؛ ةمالعو ةراشإ ىأ -( زمر الو ) : باوصلا

 . ىعمب ةراشإلاو زمرلاو وهو « ( ءاميإ الو ) : ( ه") قالوب

 -0 ا : ل ادب الو »سس

 يروا ا يا سأر)

 بحاص ملكتف ) : ةانوتسلا وكيت نحف مل لكلا ةاكنا هقول و

 001150 نادم رهام « ( ةدئاملا

 | مظعلا هللا 2::لافوا ضفا فك ا لل تلا

 : ١١8 ص كلذكو

 اعضخو هلاقم نم كلذ اعمس امل زابللا قرطأف

 نأ ىرتجت تنأ مث ) : 1١1 : 1١1 هنع عفقملا نبا لوق نم مهفي اكو

 ظ . ( هماعط ىلتو كلملا ىدي نيب موقت

 « عيبطت ( هبنذ هرئاضب هبنذأ نإو ءىبسم الو) : 14 ١١5 : ١١

 . ( بنذأ نإو) : هباوص

 هب ءوبي وهف همثإب ءاب : ( كتءاسإب ؤبو كبنذب رقأف) : 4 : ١ 1٠١

 ؛ ( كمثإو ىمئإب ءوبت نأ ديرأ ىنإ) : باتكلا قو ؛ هب رقأ اذإ : اءعوب

 : ديبل لاقو ؛ رقأ ىأ-« ىنذب ءوبأو "ىلع كتمعنب ءوبأ » ثيدحلا قو

 :عردبا ادع



 ءاملعلاو ءابدآلا نيبو ىنيب - © اقر

 اهتمارك ىلع رخفت ملوىدنع 2 اهقحم تؤبو اهلطاب ا ظ

 راكنإلا دعب رارقإلا ىلإ عجر هنأكف ءاب نف : عوجرلا ءوبلا لصأو
 . "”توكسلاو

 . ( نجأ مل امب ءوبأ نأو ) : ١١ س ىف عفقملا نيا لوق رسفي ًاضيأ اذب-و

 ( ةيخلبلا ناسلب كلذ ”ناخرفلا ظفحف ) 5-١1١١ : 3١ ١١١

 هيف ءاتلاو "”ناسارخ ةروهشم ةنيدم : ءابلا حتفب « خلب لهأ : ةيخلبلا

 ةفئاطلا وأ ةعامجلا 5 ثينأتلل ةمالع قيقحتلا دنع ىهو . عمجلا ىلع ةلالدلل

 همام هتفص تققأو فوصوملا تفذح املف « ةيخلبلا ةعامجلا : لوقت كنأك

 : كلذ ىف اهلثمو . ؟9آضيأ عمجلا ىلع ةهبنملا ثينأتلا ءات ام تقحلأ

 رثك كلذوحن و . ةيئابحجلاو ٠ ةينطابلاو «ةيرعشألاو «ةيليعامسإلاو « ةيضايإلا

 ْ '. ةيسايسلاو ةينيدلا قرفلا ءامسأ نم

 (ىتابح وصو اهيف تجلت ىح ةكبشلا ىلع تفخأو) 1١ ١4:19

 ىرايتحتا لعف وهف . فرصني نأ ىبأو هيلع ىدامت رمألا ىف نالف جل

 ءاحلاب ( تّجحل ) وه امنأإو اذب- هجتيال ىبعملاو . هيف رسقلل .لخد ال
 : آجحل جحلي رسكلاب هريغو فيسلا جحل . مج اهدعب ةلمهملا ةروسكملا

 ( جحلف هفيس عقوف » ردب موي ىلع ثيدح ىو . جرخم ملف دمغلا ف بشن ىأ

 0 هيف لخد اذإ جحلي رمألا ىف جحل لاقيو . هيف بشن ىأ

 ىذعأو ردقلا نهامعأ امم . ةكبشلا ىف ريطلا بوشن ا نأ نيبلا نمو

 . . نهراصبأ

 از 2 خر راون الا قراشمو + ( ؟م : ١ ) : برعلا ناسلو ريثآلا نيا ةياهن )١(

 . نادلبلا جبعم (؟)

 . ردانلا قيقحتلا اذه دحن ١9( : ؟ ) ىضرلا رظنا(0)

 . تاسللاو : ريثألا ن.ا ةياهجم (:)



 اكون داهدو ةليلك .:

 1١١8-4 : ١) مهيلع كلذ ىضق اذإ « ءاوحلا نم ريطلا لزنتسيو (

 برعلا دنع فورعم وهو . هريمض اهل لعجف لقاعلا ىرجم ( ريطلا ) ىرجأ .

 قباس ليللا الو رمقلا كر'دتت نأ ال ىغبني سمشلا ال» : هللا باتك ىفو

 ابك وك رشع دحأ تيأر ىنإ » : هيفو . « نوحبسي كلف ى لكو راهنلا

 مكنك اسم اولخدا لمنلا اسأ اير « ( ن.دجاس ىل مهتيأر رمقلاو ومحشلاو

 بيطلا نب ةدبتع لاقو . « هدونجو ناميلس مكنمطحم ال :

 هترسأ ضعب وعدي كيدلا فرشأ 'ذإ ٠ ليزاعم موق مهو حاصلا ىدل

 ًاموق مهامسو ةرسأ كيدلل لعج .

 دسألا ةوادعك « كلذ ىلع نايزتجم نم ةوادع اهنم ) 8 10 : ١

 ليفلا ةوادعك ىاكتم وه ام اهنم ) : 5” قالوب ةخسن ىفو . ( ليملاو

 : ١78 ةيرابملا نا دنعو ( دسألاو

 + اهنإ ةانوش ال ىداجتلا رهوع

 : لاق : ءازجلا بلط : ءازتجالا

 لل ا . ا

 ه« ' ىرتجي ام ادإ ضرقلاب نورجب

 ةيرابغا نا ةمجرت ىف انك  ىزاجتلاو . قفاكتلا ىنعم كلذ ىو
 . قفاكتلا ىبعم ىف كلذك وهف « ةصاقملا هب دارملاو "' ىبضاقتلا هانعم لصأ

 ىأرو قافالا لاج دق الجر فيضلا ناكو ) | ١٠6

 ! قار لاج ) هجولاو . هسفنب ىدعتي ال ( لاج ) لعفلاو ٠ ( بيجاعألا

 , "1ق راظ نع قذللا ف نرطو# افلا نضر كرح عمسو . ( قافآلا

 )١( برعلا ناسل ) 1١8 : 1١١5 (.

 برعلا ناسل (؟) ) ١8 : ا1ه1١٠(.

 برعلا ناسا (؟) ) "١ : ١98(.



 . هراتخا : ءىثلا لاج نأ س ومالا 20 نيهجولاب درو ضعضملا اذهف

 كلعح قع ةررعاو + نطيل ا ريط تيلقئاونلا# + 16 ديالا

 ىف تلزن ىأ ( تردحناو ) ىه امنإ ! ؟ رنا ىتح هرج اذاهف ( ىرحجأ

 . رحجُلا ىلإ ةعرس

 ناك نإو : هتدواعم نم نمأي مل ًاديعب ناك نإ ) 7: 1١80 6؟

 ىأ ًافشكتم . ( هتبئاوم نمأي مل ًابيرق ناك نإو « هدارطتسا نمأي مل ًافشكتم

 . اياد ىأ ( ابئدكم ) باوصلاو . مالكلا رياست ال ىهو « ا رهاظ ًايداب
 اعلا كلنم اند : ل ترا كبنكأ
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 امئاشم هليعف لثم داعأ احزان هنم ناك نإ هنأل

 ارواشم ًارداسبم ةبثاو  ارضاخ وأ ًايناد هنم ناك وأ

 . تركذ ىلا ( ًابثكم ) ةملك لباقت ظنلا ىف ( ًايناد ) ةملكف

 هجو ال . ( ةديكمو ركمو بدأ وذ بارغلا نإف ) 15 : *5 ١58

 ؛ ءارلاب ( برأ ) باوصلاو . ضرعملا اذه ىف لادلاب ( بدأ ) ةملك دورول

 1 نيج و 1 ماقم ماقملاو : ةديكملاو ركملا : اهمتخأب ابماريقا حصيل

 وحخيش ةخسل كو ركشلاو ثبحللا و ءاهدلا : كي رحتلاب ١ مسكلاب برالاو

 . ( "”دئاكمو برأ اذ بارغلا نإف) 4

 امثيح ) ىهو . ( تراد امثيح رودي رشلا نإف ) 5 ”155 : ٠5١

 .( تاراد

 اكبم ةلمحاو ( عدافضلا ىلع د ءاللم تيلساف ) ؛ : !١ال١ ؟ه

 ١( هب كيو يوأ ود باوسصلاو . وخيش ةذسن لصأ ىاذك .



 ؟ ب ةنمدو ةليلك

 نم ىأ ( [ هلجأ نم ] عدافضلا ىلع تمرح ) اهمامتو . ةصقان ةروتبم عضولا

 . قالوب ةعبط نم 7/7 ص ىف انك كلذو . ءالبلا لجأ

 دحاولا لجرلا نإف : اذه ناك كلقعو كيأرب لب ) 5/١ : ١

 صقتن ةرابعلا هذه ىو . ( سأبلا ىوذ نم ددعلا ريثك نم ددعلا كالهإ ىف غلبأ

 لقاعلا ] دحاولا لجرلا نإف ) : 78 قالوب ةخسن قا اهماعو . اهتقباسك

 : ١75 ص ةيرابطلا نا دنعو . خلا . . . ( ع مزاحلا

 : ايورلا ريبعت مهأس نيحح كلما نييمهرلا لوق .١4 : ١١ اال

 ( فوختت ) هجولا . «هنم فوختن ام عفدن نأ  انعطتسا نإ  انلعلف »

 نأ لبق مكحلا اذه ايورلا ريبعت ىف اوك نأ مهنأش نم سيل ذإ ؛ باطحلاب

 نم اونكمتيل ( مايأ ةتس ) كللملا اولهمتسا دق مهو . رمآتلاو رواشتلل اوعمتجم

 دنع ظقيتسي مالحأ ةينامث ىأر ) هنأل : ًافوختم ناك ىذلا وه كلملاو . كلذ

 . ( اهنم لك

 ةملك . « هيف كدعقن مث نربأ ىف مهءامد لعجتل 4-191١ : 5 ١

 ىاز مث ةنكاس ةدحوم ءاب اهدعب ةزمهلا حتفب ٠ ةيسرافلا نع ةب رعم ( نزبألا )

 انظافلأ قى فرعيو + لجرلا هيف عقنتسي ساحن نم ضوحلا وهو . ةحوتفم

 ةيزيلجمإلابو . 831800156 : ةيسنرفلابو ٠ ( وينابلا ) مساب ةليخدلا

 ب ريملا دع ( نزيبا ) : ةيسرافلا ق هلصأ ( نربأ )و . 8ةاطتصع - نط

 نوح اينأي 13١ ياعسل يعم نق ترسو. مانزوبااو الأ ككيو

 )١( ءاعفلا .٠ نونلاو ةلمهملا نيعلاب ( ءانع ) : لمألا ىو . ةوّقلاو بايشلا : حتفلاب .

 ١؟( نم ىزيلجإلا ىعرافلا ؟(عزوعنوو صعم 8.

 :عردسا افع



 ءاملعلاو ءابدألا نيبو ىنيب -- 4 فري

 .سلجم ىبط رتاف ءامب المي ناسنإلا مسج لوطب ديدح وأ ساحن نم مامحتسالل

 . د دمتي وأ ضي رملا هيف

 « ىيلاوجلاو « ثيالا مهنم ٠ نييوغللا نم رشك ظفالا اذه لمهأ دقو

 .داود ىبأ رعش ف ءاجو .ًاميردق لمعتسم نأ م 3 7 ىرشخمزلاو ع كب رد ناو

 : 29 هيبنج خافتناب هفصو ًاسرف فصي ؛.ىدايإلا

 راجن ًانزبأ ةفاج ام ”لثم  ءاوه هنم وهف فوجلا فوجأ

 « بشحلا نم ًانايحأ عنصي هنأ رعشلا اذه نم مهفيو .” ىلهاج داود وبأو

 نع بشحلاب نوزتمب اوناك برعلا ضعب نأكو . راجنلا هعناص لعج امل

 دشنأو « ؛ توباتلا لثم راجنلا هلمعب ء ىش تربألا» : ىرب نا لاق :٠ ساحنلا

 محقتأ ان زبأ ىل نإ 0 لاق كالام ن سنأ نأ ىراخبلا ىورو .داود ع تيد

 . ( 19 اص انأو هيف

 نم هموص ىلع ثاذب نيعتسي ؛ ماص وهو هيف د رتب ءىبت وأ ءض وحل اك -روقنم

 ظ . 9 رغطعلاو رج ا

 («0س 5

 ةملك ) ككلم ف كيلع صقللا لاخدإ اودارأ ) ١١ : 5١ه ك8

 ىه امئإو . عفقملا نا لثم اهوقي ال ضرعملا اذه ىف ةكيكر ( صقتلا )

 ذك را ا وعلا ىف اهوك دين لق نداوقلا امان داقيللا ل دعا ندفانللا تعاتب نينار

 ظ ظ ] . ساسأآلاو قئافلا ىف ىرشحم زلاو « ةرهمجلا ى ديرد نبا

 ١95(2 :195)]) برعلا نال (؟)

 )0( ىللاغألا )٠١ : ١ومامسى (.

 1١8١4(. عبط ٠١٠ س 8٠0 : #”) ىراخبلا حيحح (:)

 . ١4 لياغلا ءافشو راونألا قراشمو ( ١١ : ١8 ) ىراقلا ةدمع (ه)

 . ١9141١ هنس ريمتبس ةلأسرلا ةلجم نم 459 ددعلاب ترشن (ه)



 0 ةنمدو ةايلك

 نا دقعلا لح و داسفإلا : ضقنلا و.ةمجعملا داضلاب ( ضقتلا )

 ىبرعلا نايبلا ءارمأ نم هبارضأو ظحاحملا

 اذه لبقو . ( هتراشإ ) ىه لب . ةدارم تسيلو . سابللاو ةئيهلاو نسحلا

 . ( امتذخأف اهذخأب اهيلع راشأو)

 لاقو « اهيلإ فاتشاف اهوح ام لك ءاضأف ) ٠6 : ١و4 مذ

 : كلملا وهف ( فاتشا ) لعاف امأو . ( لك ) وه ( ءاضأ ) لعاف. (تخاريإل

 . رظنو لواطت اذإ ء ءافلاب فاتشاو « امهنيب لصاف ىلإ ناتجاتحم ناتلمجلاف

 : جاتجعلا لوق هنمو . هماش ىأ قرا فاتشاو

 ٠ اقرب ليهس وحن نم فاتشاو ه

 ةديعس . ردا ىلع ةصيرح « ةبيبل ةلقاع ةأرما اهنإف ) 4 : 0 7٠
 نأ عم ( ةديعس ) نوكت فيكو .(ليدع ءاسنلا ىف الل سيل . تاكلملا نم

 . اهاصخم هيونتلا ضرعم ىف وه مث ؟ هرمأ ذفني نأ كلشوأو اهلتقب رمأ كلملا

 نم [ ىأرلا ] ةديدس ) هجولاو . قالخألا نم ًاقلخ وأ ةلصخ ةداعسلا تسيلو.

 ' ( 7ليدع ءاسنلا ىف اه ى سيل [ ىلا ] تاكلملا

 همدقي مث هديسل هفظنيو ماعطلا عنصي ىذلا ) 17 :1١ "هم مع ظ

 ىلع تفحصت ( هديسل هجضنيو ) ىه امتإو«كلذك تسيل . (هنابإ ىف هيلإ

 ظ ظ . تيأر امب اههوشف خسانلا

 فلتأ نإو هل سيل ام.ىلع مدقملا لهاجلا ءىرجلاو ) ه : 3٠١ م
 : مضلاب حجنلاو (هحجت و) : هباوص .عمحشو هتجاح بلط ق هريغ سفن و هسفن :

 . ةيغبلا كا ردإو حاجنلا

 وحل يل ل تسنح انج دعب جا فص سب قا طوصاسسم يا +

 .هالارص قالوب عبط ةنمد و ةلياك رظنا(١)

 :عردنا افع
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 . ٌرمهاب ( هتذخآ ) ىف ةغل ىه,( هتذخاو انأ نإ ) 18 : #70 عمم

 قو . ( هذخاو لقت الو . ةذخاؤم هبنذب هذخآو ) سوماقلا بحاص لاق

 .ضعبل ةغل اهنأو « ةيبرع ةملكلا نأ قحلاو ( هذخاو لوقت ةماعلاو) : 7 ناسللا

 . ةالحا وف ةدتغا و: لايف نمبلا هلل ىف ؟ واو ندقو» حابضملا قوت اجرولا
 هنم رمألاو .ةغللا هذه ىلع « واولاب « هللا كذخاويال :١ () ةعبسلا ضعب أرقو

 ظ .( ذخاو
 هتيساو ) و « 27”( هتيبخآ ) ىف ةغل ( هتيخخاو ) كلذ لثم ىف برعلا لاقو

 . ( هتلك 1) ىف ةغل ( هتلكاو ) و « ©( ةاساؤم هتيسآ ) ىف ةغل ( ةاساوم

 ظ . © (هترمآ) ىف ةغل ( هترماو )و

 . دوجأو رثكأ كلذ لك ىف زمه لاو

 برعلا نأ مهضعب معز . ناويح عمج ( تاناويحلا) 7354-5 : ١٠6

 اهلمعتسا دقو . اهلامعتسا ىلعو اهتدح ىلع دهاش انه اهئيجمو . اهبل قطنت م

 .ىذلا مسنلاو » : لاق ( ١ س 6 : ." ) ناويحلا باتك ف ( ظحاحلا )

 لاق ؛ ىلحلا عبط "4 ص ةغللا هقف ىف ىباعثلا اذكو « تاناويحلا عيمج ىبح

 بحاص ىدادغبلا اذكو . « تاناويحلا رئاس ركذو سانلا تاقيط قى لصف )

 ( تاناويحلا فانصأو » : ١١8 ص ق لاق 48 قوتملا ( قرفلا نسب فرملا )

 تن امدتمالا كلذ اداناجن يدا ع اهرتكلو و اهمق ةعيقزفلا ىف لاقو

 7 راجتتلا ةعبط نم ىئاثلا ءزجلا ىق ( ءافصلا ناودنإ لئاسر ) بادأ هلمعتساو

 . اهل ءاملعلا رارقإو ةملكلا هذه عيدذ ىلع لدي . أ ريثك ةلامعتسا

 )١( برعلا ناسل .

 . الصو ال ًافقو ةزح كاذك كدا / ايو هوا راو خا لدبأ : شضشرو وه (؟)

 . 5ا/ عفنلا ثيغ

 . ٠١١ لبنحلا نب ال ماوعلا رحت (*)

 .( "090 : ١8 ) برعلا ناسل (:)

 . ( رمأ « لكأ ) برعلا ناسل (ه)

 .( ىماس ه8 : ا ) ناويحلا (5)

 مك
 رلعرشا اع



 5 ةنمدو ةليلك

 هبلغي مث ملتغملا ليفلا بان بكري نم عقوم عقو ) :4 : 53م4 م0
 عبطلاب عجار كاذو باتكلا اذه ف ( ليفلا ) مسا درو ام ربك . ( ساعنلا

 امك (  ملتغملا ) ةملكب ًانورقم ًاضيأ هدحنو . هيف عيشت ىذلا ىدنهلا وجلا ىلإ

 برضم وهف 2 ه س 788.١ سال4 "2١ سالا ١١. س#ةال قدرو

 : كلذ ىف ظحاجلا لاق . سأبلا ةدشو ةوقلاب مهدنع لثملا

 ملو سانلا رئاس نم هيقل نم لكو : نيلايفلاو ةليفلا لتق ليفلا ملتغا اذإو ؛

 . « مهسفنأل لايتحالا الإو برملا الإ مه هساّوسل نوكي ال ىتح : ء ىش هل رقي

 نفل متغم ليفل ىرسسك ةعراصم نم سرفلا اهوادتي ناك ةصق ركذ مث

 . هب كتفلاو هب رض

 مم :(بضغو ىلا بلط ف يغتسل دق سار زر ا مدا "هما مو

 . بضغلا نراقت ةدحلاو ( دتحا ) امنأ ىرأ

 ' ( مثلا ككرتو ءامدلا ن نع كفك هبشي ىذلا اه ) :5 : ١970 مو

 ةملكلا ( ى هد درت نيح خسانلل ىلمملا ن نم ةدايز اهلعل . ةمحقم ( هبشي )أ ةملكو

 . ( ملا كلكأو ءامدلا نع كفك ىذلا اف) : راسا تادف ٠ اهدي

 نمل الإ فلألاب اهتباتك زوت ال : ( انزلاب جهللاو) : 4 : 5"ه5 46

 زاجحلالهأ ةغلو ٠ ممم ىب ةغل ىهو (ءانزاا ) ةدودمملا نم ةروصقم اهنأ ىلإ رظن

 . لصألا ةيئاي ابل : ءايلاب الإ اهبتكي مل اهرصق ىلإ بهذ نمو ؛ 2” رصقلا

 ةلهأ كلذ نم كيلإ هللا قاس امل تنك كنأ انملعو): 1١١ "9 ع١

 00 الا ٍلضفب

 ! ؟ ( عباتو )

 00000000 كرتسا ( همسق ) ىلع فطع نإ

 .( ال5 : )١9 برعلا نان ()
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 [ ام ] لضفب ) : هجولاو : ًائيش كلذ سيلو « لضفلا معن ىأ ( لضف )

 ىأ - ( كيلع عبات ةمعنو « كل همسق لضفب ) وأ . خلا . . . (همسق )

 . ( كيلع همعن غباسو . كل همسق لضفب ) وأ .- اهعبات

 ءايض الإ ىبأتو اهبحاص اهنوصي ىلا رانلا نم ةلعشلاك ) : 7 : ه7 - ؛؟

 نم كلش ىلع تنكو « (0) مز ىف ةرقفلا هذه نع ثيدحلا قبس . ( ًاعافتراو

 نويع نم تأرق اميف اههجو ىل رهظ نأ ىلإ . ( ابنوصي ) ةملك ةد

 رانلا نم ةلعشلاك « الع الإ ىبأت هسفنف ء طّح' نإ ةمهلا وذ » : 29 رابخألا

 سيكنتلاو ضفحلا : بيوصتلاو + « ًاعافترا الإ ىبأتو اهبحاص ( اهببوصيأ )

 . « هتضفخ اذإ « ًابيوصت ةبشفلا سأرو ءانإلا تبّرص ٠ : بيذهتلا ىو
 عفت رت نأ رانلا كالذ عنع الف . ةلعتشملا ةبشحلا نأ ضف رانلا بحاصف

 . ولعلا ىف اهقيرط ذخأت و

 الإ ًائيش كيلبش ىلع نزحلاو فسألا نم ىدجت ىلو) 9154 : ١18
 سميلو . ( هنم لضفأ وأ هلثم دحب نيلعفت ام هبابحأب نيلعفت تنك نم ناك دقو

 . هقسأ نم لضفأ ًافسأ ئفسأ وأ « نالف نزح نم لضفأ ًانزح نالف نزح لاقي

 ل نم ليضفت اند ( لثمأ )و . ا وا ايلا

 . هنم ًاليكنت دشأ ىبعملاف . "”هب لكن : ةلثثماو الثمأ لثمب لج رلاب

 ٠١١ قالوب ةخسن ىفو . ( ًاددلتم ناريح ىبيو ) ؛ : ؟ال3 - 4:

 : /7١1 ةيرابطا نا دنعو ( ادد رثم )

 اكرم ىبو هنع لضف  اكرت دق ام بالط ىلإ داع

 ناظفللا فضلت نأ : ةيبرعلا را رسأ نم وهو . ىعمب دد رثملاو ددلتملاو

 )١1( رابخألا نويع ١١  51و سام نس /(.

 برعلا ناسل (؟) ) ١١ : سا ا*”5 7# (.

 ل و ل و نا ١ اا وسو ووو رز تاهو وين د يقاوم رو و م نو
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 آ
١ 

ْ 
: 
ْ ْ 
1 
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 00000 ااااا أ ]  ]آ 1| 1 1 1 1 1 1 121212 21 1 1 1 1212101010101 102 2 0 ا ا دا بالا

 : ددلت» : ناسللا ىو . دحاولاك وأ دحاو ىمعملا اذإف جرا ىبراقتم نيف رح ىف

 ١؟ :٠78ق ءارلاب ةملكلا هذه تءاجو . « ًادلبتم رمحتو « الامثو ًانيمر تفلت

 . ( ًاددرثم ناريح ىبف )

 : تاقيلعتلا ى 1

 75 ةمدقملا ىف لاقو ( لاقف لجر هلأسف ) 77٠١ ةحفص ىف ءاج ام ةخسنلا

 ب تاقيلعتلا قو ( تفك هديسرب ) : ( ىسرافلا رييعتلا ةلمحلا هذه هبشت )

ك هديسرب ) ىسرافلا ريبعتلاب ركذت ةلمجلا هذه )
 . ( "تف

 .ةصلاخ ةيبرع ىه لب « ةرابعلا هذه ىف رثأ ىأ ىسمرافلا بولسألل سيلو

 : مهمالك ىف تضافتساو « رباغلا ف برعلا اهيلع ىرج

 نلص هللا لوسر لأس هنع هللا ىضر ماشه نن ثراحلا نأ ) 5 س 7: ١ ىف

 ١ : ١57 ىو . ( ؟ ىحولا كيتأي فيك هللا لوسر اي : لاقف ملسو هيلع هللا

 : لاقف نافع نب نامثع لأس هنأ هريخأ ىهجلا دلاخ نب ديز نأ ) #" س

 : تلق هنع هللا ىضر كلام ن سنأ تلأس ) " س 15١ : 7 ىو . ( تيأرأ

 نع ) س 4١ : ” ىو . ( ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هتلّمع ءىشب ىن ردخأ

 - هلأس هنأ سو هيلع هللا لص ىبنلا نع امهنع هللا ىضر نيصح نب نارمع

 + ريثك كلذ ريغو . ( نالف ابأ اي : لاف .- عمسي نارمعو « الجر لأس وأ

 لاق ( ريره ردآ ) ١١ ص لصألا ى درو امه ىلع ًاقيلعت 780

 ىردأ تسلو .٠ « راثلا نداس ىأ : دبره رزآ نع ةفرحم اهنظن ) : ذاتسألا

 ْق ةيب رعلا فاكلاب تيمرو . ةيرصملا ماك قطنت ىلا ةيسرافلا فاكلاب ىه )١(

 . عبطلا ةرو رضل تاقيلعتلا

 . 15١4 قالوب عبط (؟١)
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 ةيس رافلاب امبنأ عم ةمجعملا لاذلاب ( رذآ ) ىلإ لادلاب ( ردآ ) ظفل نع لدع ىل

 ! ؟©) راثلا وهو « دحاو .ىبعم ق

 مذتأ ام ) ؛س 7١ ص قى درو ام ىلع ًاقيلعت اهسفن ةحفصلا ىفو - *

 لاق . هل ممذتأ ام ىبعملاو رسمسفلا عضوم عضو ( كلذ ) نأ ( كنم كلذل

 لاقو . ( ىسرافلا ريبعتلا هبشي انه ريمضلا عضوم ةراشإلا عضو ) ذاتسألا

 ىرجن ) مفقملا نا لوق ىلع 7١ ص ةمدقملا ىف هقيلعت ىف لوقلا اذه وحن

 ةيس رافلا ةغللا رثأ ىلع دهشتسا نيح : ( أطحلا كلذ رثكأ ىلع بلغي ًاتونف مهرومأ

 ظ . عفقملا نبا ةمجرت ىف

 نوعضي برعلا نإف + ةيسرافلا ال ةيب رعلا ةغللا راثآ نم رثأ اذه نأ قحلاو

 انتاياب اوبذك نيذلاو ) باتكلا قو . ريمضلا كلذ ىف لصألاو « ةيرمحلا

 . هلك ىأ ( الوئسم هنع ناك كئلوأ لك داؤفلاو

 قدصملاك نكأ ) ص لصألا وو اع لع اع "مق ؛

 نأ هبشت انه ىذلا ةملك نأ ( صوصللا نم ةعامج نأ اومعز ىذلا عردخملا

 ىتأتو ٠ ىذلا ىعمب نوكت ىهو ( 'هك ) ةيسرافلا ةملكلا ةمجرت نوكت
 عم ( ىذلا ) ةملكب ( هك ) ةملك جرت عفقملا ننا نإ ىأ . عيرفتلاو ليلعتلا

 «تاع ريمض ىلإ جاتحن الف ( هتدقف ) ىبعع ىأ ٠ عيرفتلاو ليلعتلل انه اهنأ

 . دئاع ىلإ جاتحن ىبرعلا اهامعتسا ف ( ىذلا ) ةملك نأ نيح ىلع

 لوص وملا ىلإ دئاعلا ريمضلا نكلو . نسح جاتنتساو . ةبيط ةهبش هذهو

 هللا لوق ىث رجلا فرحت لصتي نيح دئاعلا فذح ءاجو . "01 رثك فذحع

 )١( ص ساجنيتسا جعم 58 . 00

 ١؟( ؛ ج) ناويحلا ىثاوحو ٠١٠٠و صاوفلا رد حرش : ٠٠*(.



 "6 ةئمدو ةليلك

 امم عدصاف ) : هلوق ىفو . هب ىأ م 7 هدابع هللا رشبي ىذلا كلذ ؤ : ىلاعت

 : ىئاطلا محاح لوقو . هجن رت ىهجو دحأ ىف ( '" رمؤت

 ىلودسح م ود رهدلا ىأو ىوق ىلع روج 0 نمو

 ىذلا هلل دمحلاف ) : ")7 ظحاحلالاقو . ءىط دنع لوصوم وذو . هيفىأ

 زئاج مهمالك قف فذحلا اذهف . هنم اذه ناك ىأ ( ملوقع رادقم اذه ناك

 نم ذاتسألا هيلإ بهذ امم جيرختلا ىف ىلوأ وهو . دج اليلق ناك نإو

 ةنجه ىبرعلا هنايب ىف رثؤي نأ نم ظقيأ عفقملا ناو . ةيسرافلا ةغللا رشأت
 م 5 5 03

 مل نم ماوقألا سيكأو ) هلوق نم 17/4 ى درو ام ىلع ًاقيلعت 145 -..د
 فذحت نأ انممم » : ( اليبس لاتقلا ريغ ىلإ دجو ام لاتقلاب قيفالا نينستلب اوكي

 ؛ ةيسرافلا ةمجرتلا رثأ نم نوكت نأ هبشت اهنأ انيأر مث ةلمجلا هذه نم ( نكي )

 . « ةيسرافلاب بيكرتلا اذه لثم ىف فولأم ٠ نوكي لعفلا لامعتسا نإف

 هوه ربا دس

 هنبشتت مل : صلاخ ىب رع رببعتلا نأ قحلاو .قيلعتلا ىف درو ام صن اذه

 « ىضملا ىعم نم تدرج دق انه ( نكي ) نأو : هبرقت لو ةيسراف ةبئاش
 نم هللا باتك ىو . عاطقنا ريغ نم نامزلا لاصتاو ثوبثلا ىنعم تمزلأو

 : « ًاميلع ًاعيمس هللا ناكو » ٠ « ًاميلع آركاش هللا ناكو ١ : رششك كلذ

 تلا تاك وتو يحول روكسالا ناك ونون 01 نقع أ رتط انا كلو

 : ""'"سملتملا لوق هنمو . ؛ "”ًاميكح أ زيزع
 مس مصل م اسوس هيو لس ع سيمو . تسسستسم ديبي وصول 225. - ديدي نيني ديصعسس صاع.

 )١(الشورى 57 .

 .414 رجحلا(؟)

 .(5؟ س ٠٠+ : ؛ )ناويحلا(؟)

 . ( دابأ رديح ال : ١ ) ىرجشلا نيا ىلامأ (؛)

 . ءاسنلا ةروس نم ١ هم ١:8 « 49! +١5١5 ٠ ١+غال تايآلا ف(ه)

 .( ١44 : ا تردلا نال 05
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 اموقتف هثالد نم هل انقأ  هدخ ًرّرعِص رابجلا اذإ انكو

 درتكلا ىلع نييشنألا قوف هانبرض 2 هادوتع بن رابجلا اذإ انكو

 29 اهءاطغ تفشك الإ أمم ا 0 رهدلا عمسأ ل أرما تنكو

 . تيأر امك ةيسراف ةنجه مالكلا ىف سيلف

 * ن 2

 ةخسنلا هذه ىف رظانلا داي ” أ كلذف 1: نق ردلا دوج رنا تاع هرم

 . رظني ام لوأ ىف ههدييو

 .باهولا دبع » ريكا ةاعسألل بت ررعأ نأ ةصرقلا هذه ىق ىتوفي سيلو

 خلا ىلإ اهلثم ىجزأ نأو ء نامزلا ىلع دلاخلا مظعلا لمعلا اذه « مازع

 .دهج نم قفنأ امب «٠ فراعملا ةعبطم بحاص « ىرتم قيفش ذاتسألا » مرت

 .هأدب .٠ رمثم داهج ىلع ًاماع نيسمخن رورمب حجانلا لافتحالا ىف « لامو

 . هتياعرو همامت] ىلع وه رهسو « هدلاو

 ل ا ا سلا سل ساس صج د ال ع ل نا. ا يع عع ع سمس

 بتكلا راد عبط . ؟ 04 ص ىيلاوحم برعملاو برعلا ناسلو ( ١ : 7١١ ) ناويدلا )١(

 . )"ك٠

 .(؟49 : ١7 ) برعلا نثالو كسيل عبط * ص سيق ناويد (؟)



1 

 ( “)0 ةنمدو ةليلك

 مازع باهولا دبع روتكدلل

5 

 دمحم مالسلا دبع ذاتسألا ( 455 ددعلا ) ةلاسرلا ىف هبتك ام تأرق

 هقيقدتب ت.بجعأو . هئانث ليمجو «هيأر نسح لضافلا بتاكلل تركشف نوراه

 . ةينلا قدص نع نبي ىذلا هدقن رورسلاو لوبقلاب تيقلتو . هقيقحتو
 ةيادحلا هللا لأست : ملع بالط انلكو . قحلا بلط ىف دصقلا صولخو

 ظ ظ ! ديدستلاو

 : اهيف ىيأر نايب اذهو ذخأآه باتكلا ىلع ذاتسألا ذخأ ذقو

 ىذلا دهجلاو . ةطوطخملا ةخسنلا ىف فيرحتلا ةرثك ركذ نأ دعب لاق

 نم ىملعلا رشنلا خوتي مل هنأ ذاتسألا ىلع ذخأن ددصلا اذه ىف نحتو »

 ىذلا ريغ حيحصتلا ىف هجو ئىراقال نوكي دقف هيلع هيبنتلاو لصألا تابثإ

 ريدج سبل ام خيراتلا لالج نه نشيل انباتك لدم هناك وم م. ىفترا

 الصأ اهتذختا ىبلا ةحسنلا فلاخأ الأ رشنلا ف ىبهذم نأ باوجلاو
 ىف هتبثأ ةليلق عضاوم ىف طلغلا اذه ناك نإو . اهطلغ حضتي نيح الإ
 نكلو + باتكلا لصأ ىف عقو ام ئراقلا فرعيل ةيشاحلا ىف هتشأ . عضاوم

 . 1١94141١ ةنس ريمتبس ةلاس رلا ةلىم نم ؛ 55 ددعلاب ترشن (بز



 ءالعأاو ءاردالا سدو ىبب تب خ "<

 رشانأا لاني ال ةريثك ةحضاو طالغأب ةءولمم اهرشنأ ىنلا ةنمدو ةليلك ةخسن

 . تنعلا الإ اهمابثإ نم ىراقلاو

 : ةعوبطملا خسنلا نأ ةمدقملا ىف تنيب دقتف ةفلت#لا خسنلا ةنراقم امأو

 ةطخ ريغ ىلع اوءاشاك نورشانلا اهيف فردت ةرغغم ةقفلم ٠ وخيش ةخسن الإ

 هخح سنو أنتككسن ندو اهنيدو 9 ضعب و اهضعب اهلك خسنلا هذه ندب مث . ةفورعم

 ىشاوخلا ىف هتايثإ نكم ال ام فالتخالا نم نيتخسنلا نيتاه نيب مث « وخيش

 . ةفلتخم ًابتك همامأ نأ ىراقلا بسح ىبح ًانايحأ قايسلا فلتخم لب

 ىلع ولعت ةيااع ةغل ةنمدو ةليلك ى عفقملا نبا ةغل ٠ نأ ذاتسألا ىري مث

 5 ( خا: ا ناسو ديبعتو حيص وت ىلإ هد تحسم ىهف ًاضيأ بيدألاو بدأتملا

 ةيده بلغألا ىف نوكت نأ اهم ديرأ ىلا ةعبطلا هذه ىف ًايأر اذه سيلو

 اعر معن . نوئشانلا هب بدؤي ًايسردم ًاباتك نوكت نأ ال ءابدألاو ءاملعل

 + ةرئهع كك ردلا ييتااسأو عفقملا نءا بيلاسأ سرد ىلع باتكلا اذبم ناعتسي

 . باتكلا رشن نم اندصقمب قلعتي ال رخآ ثحم اذه نكلو

 فأر تنيب دقو . باوصلا تفلاخ اهبنأ ىأر ًاظافلأ ذاتسألا ذخأ 9

 ظ : هلاقم ىف هقاس ىذلا بيت را ىلع اهيف

 ءارلا حتفب قّرعتملا باوصلاو : قرعتملا ظعلاك ل سرح

 . هداهتجاو ححصملا ةيانع تتاف ةيعبطم ةلز ىهو : ذاتسألا لاق اك

 . تيبلا لهأ اهم ىدتفي ةدحاولا سفنلا نكلو ١ : هوه: مو  ؟

 6 دق هجولا : ذاتسألا لاق . « خلا . . . ةليبقلا مهم ىدتفت تيبلا لهأو

 +,- لعفي اتإو . ءادتفالا نولعفي ال تيبلا لهأف : هلوقب اذه للعو

 . خلا . . . مهريغ كلذ



 2 هنمدو ةليلك

 نآرقلا قو : مهسفنأ نودتفي تيبلا لهأف : ىأرلا اذه ىرأ تسلو

 اهلثمو . « هب تدتفال ضرألا ىف ام تملظ سفن لكل نأ ولوو» : مركلا

 نأ اذه دكؤيو . لوهمنا ىلإ مولعملا نع لودعلل هجو الف : ىرخأ تايآ

 نارقلا ىف درت ملو : ةيدعتلا ال تضرع دقو + لصألا وه ىدتفا ىف موزللا

 . ببس رعغل لصألا نع ل ودع لوهجملل ءانبلا ىلإ لودعلاف . ةمزال الإ

 لخدت نب> دسألا تيأر تنأ نإ » : روثلل ةنمد لومثثي : 5 : مال

 هرذحاف ٠ كلتق ديري هنأ عاف . خلإ . . . هردص عفريو ًايعقم بصتني هيلإ
 نأ ىريو « هب رتغا لب . هيلإ رّتغا لاقي ال : ذاتسألا لوقي . « هيلإ رّتغت الو

 باتكلا ىف عقو امم أ رشك نأ ةمدقملا ىف تنيب دقو . هيلإ برتقت ال باوصلا

 نأ ىرأو . ةعئاشلا تارابعلا ىلإ ةعئاشلا ريغ تارابعلا رييغت هببس فير نم

 كلذلف . هيلإ نوكرلا وأ « هدعب ام ىلإ ءاهتنالا ديرأ اذإ ىلإب ى ادعي لعف لك

 كبر ىلإ ١ : نأرقلا ىو . هيإإ نكسو ٠ هيلإ سلجو . هيلإ عمتسا : لاقب

 : ةيدعتلاف . . . ؟ هيلإ رمتسا لاقي نأ ىقذاتسألا ىأر امش...« رمتسملا دئموب

 ولعلا وأ ءاهتنالا ىلع لدي ام لعملا ىف ناك نإ ةزئاج 20 ىلإ

 اهيف ىدعتيأ « هب لوعفملا ىلإ لعفلا ةيدعت ىف مالكلا امنإو . ًانمض وأ ةحارص

 نكر وأ هيلإ نكس انه هيلإ رّتَغا ىتعمو . خلا . . . ءابلاب وأ هسفنب لعفلا

 قوق اكوا ءايفالا ب هفته هللة او

 هذهو :ذاتسألا لاق . ( ًازيرح ًاناكم اهتيقب نفدنو ) :4١ : ١١

 حرشو عماوملا عمه نع لقنو ..زيرح ناكم ىف باوصلاو ةحيدح ريغ ةرابع

 رارقتسالا نم نفدلا سيلو » : هلوق ىلإ ىهتناو ٠ ناكملا مسا ى امالك ةيفاكلا

 لطبت ةلمجلا هذهو « ةيناكملا ةيفرظلا ىلع ناكملا ظفل بصني الف ءىش قف

 رارآقإ نفدلا ىف . وحنلا بتك نع لقن ام هل لقن ىذلا ليوطلا جاجتحالا

 ى قابلا نقدنو :  ىرخألا خسنلا ىف نأ فرعأ انأو . بيرالو رارقتسا و

 1 ريو ناكم. ىف ءاهعقل قاد 0 زيرح ناك. وهف ةرجشلا هداه لصأ



 تيس مم مسسسسُسلال

 ءاملعلا و ءايدألا نسبو ىبب تل "56

 ًأطلغ نوكي ىبح هنم حجرأ هريغ ناك ولو باتكلا صن رغغأ ال ىجكلو

 ؟ طلغلا ةهبش الو طلغ هيف سيلو فيكف « هيف ةهبش ال ًاحضاو

 نيبو ذاتسألا لاق هل ركش ال نم دنع عّنيضي ءالبو ,) "١17 : ةه هه

 نع ًامالك اذه ىف لقنو ماعنإلا ىع ءالبلا ف نأ ياي نريوغلل

 دنع هعنطصت فورعم لكف . رشلاو رحاب راتخا ءالبلاو « رابتخالا ىعمب

 ظ . هدنع ءالب وه ناسنإ

 .طبض اذهو ).: ذاتسألا لاق ( ةدئافلا شيإ نكلو ) 5-5750١: ٠58:

 هتغلو بابلا اذه ىف ىيأر ةمدقملا ىف تنيب دقو . ( شن : باوصلاو ىناع

 لو ؛ 50٠ ص ةمدقملا خلا ةيماعلا ةبراقمو ةكاكرلا نم هيف ىرأ لب » : تلقو

 . هتهبش ليزي ام هب تبجأ اميف لعلو « هدقن ىلع روكشم ذاتسألاف . دعبو

 ؟ #2١

 ةليلك » باتك ىف ًاعبرأ تالاقم نوراه مالسلا دبع ذاتسألا بتك
 نم 475 ددعلا ىف ىلوألا ةلاقملا باوج تلجع دقو , هترشن انك « ةنمدو
 ىتتلغش غرف املف . هثح نم ذاتسألا غارف رظنتأ نأ ىل ادب م « ( ةلاسرلا )
 ىرذع ءارقلاو دقانلا ذاتسألا لبقي نأ وجرأؤ « ةباجإلا ىلإ رادبلا نع لغاوش
 . اهورظتنا ىلا ةباجإلا رمخأت

 - دس ستسسسم تييديوسسس

 . 1١+١9 ةنس ريوتكأ ةلاسرلا نم غ6 ددعلاب ترشن (*+)
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 "< ةنمدو ةليلك

 2« بورض اه ذاتسألا مالك نأ ثالثلا تالاقملا ىف مالكلا لامجإو

 ؛ ًابيرغ قايسلا ىف ودبي ظفلل هيجوت وأ « ةضماغ ةملكل ريسفت وه ام اهنم

 . باتكلا ىف مالكلا هيلع ىرج ىذلا هجولا ربغ رخآ هجول هر وه ام اهئمو

 هقفاوأ وذاتسألا اهيلع ركشي زيوجتلاو حيضوتلاو ريسفتلا نم برضألا هذهو

 تامدقم ىلإ جاتح عوضوم وهو ؛ عفقملا نيأ ب بيلاسأ قا ثح اهنمو . اهيلع

 . هداهتجاو هيف هيأر ذاتسأللو « اهلك فوتست مل « ةنمدو ةليلك » باتك ىف

 تاملك :لغ دفانلا هذحأ اه ويف 8 تا وحلا "ب طفت قللا ترقلا انأوب

 ىلإ اهنف برقأ اهريغ نظ وأ « ًاطلغ اهدعو باتكلا ف تءاج لمج وأ
 ىذلا قَسْشلا لع ذاتسألا ذخام ق ىئارآ ءارقلا ىلع ض رعأ انأو . باوصلا:

 0 : مالكلا هيلع ىرجأ

00 

 دنع كيدجو رذلو ريد هن عرس ردان لف ىلع ةفص ليعف عمجو 0

 . ساداسو سيدصو

 ريذن ىرجم ريدج ىرجأ دق بتاكلا نوكي نأ زوجب هنأ باوجلاو
 . ءاردج ىلع ريدج عمجيف فورعملا رثكلا عبتي نأ اذه عم ىلوألاو 3 هريعو

 ىبعع ةلمجلا ىف اوتأي نأ نظ ذاتسألا نأ ةلمجلا هذه ىف ىناثلا ذخأملاو

 قى باوصلا نم اذه سيلو . ( ىتا نم نوتؤي باوصلا » : لاقف نوطعب

 قاري ةلجلا كو واو . هلعف ىبعمب رحلا نايتإ ةلمحلا ىف دارملاو ٠ ء ىش

 ىتآ ةيدعت لوألا : ناذخأم اهيف ناكل « 5 هلهأ ىلإ ريخلا اوتؤي ) ىلإ ذاتسألا

 اوثؤت الو - مهلاومأ ىئااتيلا اوتآو : نآرقلا ىت اه ا ةيدعتم ىهو ىلإب

 وهو « هلعف ىبعمب ريحا ىتأ نم ةلمجلاب لدعي نأ : ىناثلاو - مكلاومأ ءاهفسلا

 ى فورعم ريغ لامعتسا وهو هاطعأ ىنعمب ردحلا ىنأ ىلإ « عئاش لامعتسا



 ءالعلاو ءاردألا نيبو ىبب تيم "< ن'*؟

 الإ اهرييغت نوكي ال ةحضاو ةحيدص باتكلا ةرابعف . حيصفلا مالكلا

 . الا داسفإ

 ىوحنلا طبضلا

 : لخآآم ناونعلا اذه تحت ذاتسألا ددع

 رمضأو لاق : ( هبلق هيلع رمضي امو هسفن رس ملعيف ) ١١س ١8 ص

 .باوصلا ؟ هيلع هبلق ىن نأ ىف ىنعملا نوكي اف ىخم ىخأ ىنعمب رمضي
 نم نأ باوجلاو » : اياونلاو رارسألا رمضي ىذلا وه بلقلا نأل عفرلاب هبلق

 ليوحتو . هوحن وأ قبطي وأ ىوطي ىبعم « رمضي ٠ بتاكلا نمضي نأ رسبلا
 ىري لهف « هلق هيلع ىنع ٠ ةلمجلا ىنعم لعج ةيلعافلا ىلإ ةيلوعفملا نم هبلق
 ْ ؟ ىلوألا دسأ ةرابعلا هذه نأ ذاتسألا

 يل 9 هن 9 5 | 5 ٠

 مهبأد امهضرقو « راهنلاو ليالاب نذرجلا تهبشو ) ١5 : ؛١
 هيبشتلا رارمتساب امهبأد امهضرقو أرقت نأ حصي : لاق ( لاجالا دافنإ ىف

 « ةلمجلا قسنب ةلالخإ بصنلا ىف نأل عفرلا تحجر ىنأ باوجلاو . خلا
 « راهنلاو ليللاب نذرجلا » نيلوألا نيلوعفملا ىف ءابلاب ( تهبش ) لعفلا ةيدعتب

 فانثتسالاف ( امهبأدامهض رقو ) نرخآلا نيلوعفملا ف فرح رغب هتيدعتو

 . حجرأ امهضرق عفرب

 . ( اهوق ىلإ تفتلي ال كلذ ”لك ًارارم هيلع كلذ تداعأف) 4 : 6
 ةينامزلا ةيفرظلا ىلع كلذ لك هجولاو ؛ اند عفرال هجو الو : ذاتسألا لاقو

 .( ىنسحلا هللا دعو لكو ) رماع نبا ةءارق ذوذشب اوكح كلذل و . أدتبم ناك

 لوقلا كلذ لك : ىنعملا نوكي نأ زوجي لب « امدح انه ةيفرظلا تسيلو

 0 رهاظلا مسالا بتاكلا عضو دقو . نامزال ال لوقلل ةراشإلاف « هيلإ تفتلي ال

 هكر
 رعرطا افع



 قلو ةنمدو ةليلك
 00 يي 0-7

 تسيل نيهجولا ىلع ةلمجلاو ( هيلإ ) لدب ( اهوق ىلإ ) : لاقف ريمضلا عضوم

 م ) . ةراتخملا ةيب رعلا بيلاسألا نم

 مركلا كنم فرعأ نوكأ الأ تركذ ام ركذأ حلو )7 : ١78 ص

 اذه سيل لوقأو . كنم فرعأ ىنوكل الإ هجولا : لاق ( قلحللا ىف ةعسلاو
 نع راذتعا وهف . كمركب الهج تركذ ام ركذأ مل : ىبعملا نإف . ًاهجو
 دعب نأ اذه ديؤيو . درقلا مرك ىف كشي مليغلا نأب رعشي ىذلا قباسلا مالكلا

 نسح كاردتسا وهو ( ىلزنم ىف ىنروزت نأ تببحأ نكلو ) : ةلمجلا ه ذه
 كمرك لهجأ مل : ىبن دعب تابثإ وهو « باتكلا ىف اهانتبثأ ىلا ةلمجلا ىف

 ىذلا هجولا ىلع مالكلا انيرجأ اذإ كاردتسالا اذه نسحم الو . تببحأ ىنكلو

 مركلا كنم فرعأ ىنوكل الإ تركذ ام ركذأ ملو ) : هانلعجف ذاتسألا هآر

 ى ءاج ام الإ هجو ال نأ نيبب مالكلا قايس ىف لمأتلاو ( خلا تببحأ نكلو

 . باتكلا نم

 بصنلاب امهّنيُأ باوصلاو : لاق ٠ ( ذخأت امهيأ ردت مل) " : 8

 . هتدصق اف هجو عفرلل نكي نإو حجرأو رقأ بصنلاف 3 قدصو

 صنلا قيقحم ف

 : ذدخآآم ناونعلا اذه تحت ذاتسألا دروأ

 ءاغتبا اهرمعيو ضرألا ريثي ىذلا ثارحلا لثم ) : ٠١ س ١5 ص

 باوصلا )ب عرزأا بلط قى ةرامعلا هجو اش ) 8 لاق : ) بشعلا اال عررلا

 (بيرال ضرألا ةرامع نم برض عرزلا نإ ) : لوقأو . ( ءاملاب ىأ اهرمغي

 . ( اهورععو ضرألا اوراثأو ) : ةينآرقلا ةيالا ىكاحالإ بتاكلا بسحأ امو

 قايس نم ةديعب اهرمغي ةملكف ؛ اهرمغب ضرألا ىبس نع رّسعي الو

 . انه مالكلا

 ءىرم ىلإ هترس عش طونم ) : نينجلا نع ثيدحلا ىف : " س 8# ص



 ءالعلاو ءايدألا شدو ىدب يدب 7 525

 ةرس نبب ةقالعلا اف ؛ برطضم كلاهتم مالك وهو : دقانلا لاق . ( اهناعمأب

 ىهتناو . ( ًاضيأ ةبيجعف ءىرم ةملك امأ ) : لاق نأ ىلإ ؟ مألا ءاعمأو نينجلا
 . ( اهمح ر 'قارم ىلإ هترس نم ىمعمب طونم )١ 9 ةلمح لا باوص نأ ىلإ

 هلداجيلف هيوزرب باب بتك ىذلا بتاكلا طّدغي نأ دي ري ذاتسألا ناك نإ

 هباوص ىلإ دتبم مل ًافيرحن باتكلا ىن نأ ديري ناك نإو :؛ ءاشي امك حيرشتلا ىف

 امتاعمأب ءىرم ىلإ هترس عمق طونم ) : باتكلا ةرابع . هيأر ىرأ تسلف

 نآىري بتاكلا نأ رهاظو ( ايحبو شيعي كلذبو اه-ارشو اهماعط نم هب صمب
 - يللا رخال ماعطللا ىرجمرىا ءرمالما اعادت نب لصي ندنجلا

 ن مالكلاف . ةلصلا هذبم اهماعط نم ىذغتي هنأو ؛ هتدعمو ناسنإلا قلح

 هترس نم طونم ) وخيش ةخسن ىو . أطخ مأ ًاباوص بتاكلا دارم نع برعم
 0 ا ك3. أ

 طونم) ةرابط هخحسن قو.( اهءارشو اهماعط نم صمي ةرسلا كلسو هما ةرس ىلإ

 نيب قرفلاف (ماعطلا سبتقيو سدمب ىعملا كلذ نمو همأ ةرس ىلإ هترسس نم ىعمب

 هةر ىلإ ءىرملا وأ ىعم ا ادم ىضفت ندحلا| هرسس نأ نكتخسنلا نتاهو أانتخلسن

 ةرس ةطسا وب لاصتالا نأ ىلع لدت بارشلاو ماعطلا ةرابعو . اهلاعمأ وأ مألا

 . انتخسن ةرابع هيلع لدت ىذلا اذهو . ءاعمألا ىلإ ىهتني اهتطساو ريغب وأ مألا

 ( اهمحر قارم ىلإ هترسنم ىعمب طونم ) ةرابعلا لصأ نأ ذاتسألا ضرف امأو

 ءابدألا زي نلف هيف ءابطألا عار 0 امهمو . ءابطألل هموت | ف مالكلا عدنف

 اهحرتقي ىلا ةرابعلا ىلإ باتكلا صن اواوخ نأ نننكلا رشن ىلع ءانمألا

 نيف ف فرصتلا ىسفنل ا وأو . اهلك خسنلا ع اه دعب ف ذاتسأالا

 . داقنلا نضا ا باتكلا

 دوهجم ةملك نأ ذاتسألاىري ( ًادوقفم ًادوهجم اضرلاحبصأو) 5: ٠

 لوهجم ةماكف 9 قحلا هلو ٠ رع خسنلا كمر وو لوهجم نع ةفرحم

 ةماكلا رييغت نسحتسأ مم ىبكلو + دوهجم ةماك نم ئراقلا نظ ىلإ برقأ

 ةم'ك هديفت ىذلا ريغ ةلمحلا ىف ىبعم ديفت ًادوهجم نأ لوألا : نييبسل



 2" هنمدو ةلياك

 نأ ىناثلاو . دحاو ىنعم ىلإ نالوؤت دوقفمو لوهجم ىبماك نأو « ًادوقفم

 ئراقلا لعجت فاصوأب ةيونعملا رومألا فصو لصفلا اذه ىف بتاكلا
 حبصأ ردقلا نأكو : لاق ام” دوهجم هنأب اضرلا فصوي نأ برغتسي ال

 نأكو « الحاق قدصلاو اضغ حبصأ بذكلا نأكو « ًمئان ءافولاو ًاظقيتسم
 . خلا ًاسئاب فاصنإلاو ًارئاعىلو قحلا

 لثمالإ هباوص : لاق ( رابغلا لثم الإ هنم ذخؤي ال ىذلا لحكلاك ) 4

 سيل لحكلا نم ذخؤي ىذلا نأل ًاباوص اذه نوكي ال لوقأو . ليملا رابغ

 ليملا ىلع ام انلعج دققف ليملا رابغ لثم انلق اذإو . رابغلا هبشي هنكلو ًارابغ

 رابغ لثم لحكلا نم ذخؤي ام انلعج مث « رابغلاب هبشي نأ ضرغلاو « ًارابغ
 تداز ىرخألا خسنلا نأ رهاظلاو . وغل لثم ةملكف هسفن ليملا رابغ وهو ليملا

 ةخسنو . ليملاب ةلحكملا نم ذخؤي لحكلا نأل ةرابعلل ًاحيضوت ليملا ةملك

 رابغ لثم ) ةرابعلاف . ليملا رابغ الإ ىرخألا خسنلا فو . انتخسن قفاوت وخيش
 . لقنلا الو لقعلا قفاوت ال ( ليملا

 لاق ( هناكم رخآ ءاج دحاو بهذ املك ىراكملا لثم ) ١١ : ا/ه

 . . . املك ئغبلا لثم ) : قالوب ةخسنو وخيش ةخسنو لصألا ىف ىه ذاتسألا

 . ةذخاؤملا هذه ىف دتشاو لصألا رييغت رشانلا ىلع ذخأ مث . ( خلا

 . تلعف امم ةنيب ىلع ئراقلا نوكيو قيلعتلا ف لصألا تنيب دق انأو

 هيلا كفوف لامانع ايكرديف داعيا ريع ناب ىلا: يعقل د انأو
 اذهك باتك ىف نيذه هيبشتلا فرط نيب عمجم نأ قياي ال هنأ نيبتو ةلمجلا هذه
 . لاوحألا هذه لثم ىف رشني باتكلا

 :عردنا افع



 ءالعلاو ءايدآلا سو ىيب عا تا اناا

 م26

 سيا ديدح نم "نم ةلام اهناذرُمج لكأي ًاضرأ نإ ) : ”س هه ص
 - عفقملا نيا ) :لضافلا دقانلا لاق « ( ةلئيفلا اهتارُب فطتخت نأ اه ربكتسمب
 هركذ ردجب امو . ( ركنتسمب لوقي لب . ةملكلا هذه لوقي ال  رعشأ اميف

 ءامإلا ىلإ توست لو + هدنع مظع و ًأريبك هاآر ىععمب ء ىلا ركتسا نأ

 0-0 . نييوغللا ةماع هلقي لو ىبج نا

 ريغو ىج نبا ىإ ابوسنم [ ريثك ةغللا بتك ىف ءاج لوقا اذه لوقأ

 نم عضوملا اذهم ىلوأ ( ركتسم) نأ ىرأو . عومسم سيقم وهو 2( بوسنم

 هدب نأ ناكستلا و 1 رك رمآلا دعي نأ راكنتسالا نأل « ( ركنتسم )

 ةليفلا فطتأ نأ ةازبلل ريكتسم هنأ ىلإ ةلمجلا هذه ىف ىبعملا عجرمو « أ ريبك

 ىلإ برقأ ( اهيلع ) نود ( ال ) ةملك لامعتسا مث . اذه راكنتسا ىلإ ال

 قايس ىلإ برقأ ىيأر ىف ركتسف انه ركنتسم عضوت نأ زاج نإف . رابكتسالا

 ظ علا ىف ضحأو ةيدحلا

 باتري ءىش الو ىراالو ءادن راع نتا ليللاب ىتن ج اذإ) 5 س٠ ا ص

 ل 0 : 00 0 دل

 هروضحهباذ رعت 3 57 نأ بتاكلا دارأ اننإو ليللاب نسبي ال امث 00-5

 نيالا دو ري زاقللا سا وزب فرخ كاست ين 3 ىف

 . خسنلا ضعبب لدتساو . نم زابحلا 0 نب زابحلا سا اما فقدتك لاق

 تافصب سيئرلا اذه فصو ةئمد نال باوصلا ىلإ ب رقأ رزانحلا نأ عوأو

 نيفيا وا ةممنست 5 عا زابخ هلع ام ةدئالا بحاص هنأي هفصو ىف سيلو. ريزانحلا

 اديفلا نلت رب يس نا وسال يراد :ةنسجل اة اك مهديس ةعامجلا
 تت

 . 415١| ةلس ربوتك أ ١07 ةلاسرلا نم ؛ عب ددعلاب ترشن («)



 ؟ هأ/  ةئمدو ةلماك

 ى ةملكلا هذه ىف خسنلا فالتخا تنيب دقو . نيزابحلا ديس لاقيف مهديس

 ذخعأ قيلعتلا اذه نعو . ةنمد رمأ نع صحفلا باب نم رشع ىداحلا قيلعتلا

 ىنأ لقنلا اذه ىف عقو ام بيرغ نمو . اه- لدتسا ىلا خسنلا تاياور دقانلا

 ةثيدحلا ةينايرسلا ةخسنلا ىبعأ ( ةينايرسلاو وخيش ةخسن ىو ) قيلعتلا ف تلق
 وخيشل سيلو . ( ةينايرسلا وخيش ةخسن ىو ) : دقنلا ىف ذاتسألا لاقف

 . ةيلأي ريس ةخلس

 ؛(ىتابحموصو اهيف تجحلا ىتح ةكبشلا "ىلع تفخأو ) : 154 س ١17 ص

 وجرأ ؛ هول ل ع ا دقانلا لاق

 . هدا رأ عفقملا نا نوكي نأ

 : لاق ( قافألا لاج دق الجر فيضلا ناكو ) : ١5 س “١ ص

 رمآلاو : لوقأ . قافآلا ىف لاج هجولاو « هسفنب ىدعتي ال لاج لعفلاو

 لاج ىكدعي نأ دعبي الو اهيف لوجو دالبلا لوج لق دقف « نيه اذه ىف

 تلخد ىدح تررجلاو نطبل أ رهظ تيلقلاو ) : م س ١١9 ص

 ب رجلا ىلإ ةعرس ق تلون ىادتودعا نه ءاينإو.:» لاق" ( ىرحج

 2« « ىرحج ىف تررجناو » ةلمجلا تناك ول ًاهجو اذه ناك : لوقأ

 ىبح هسفن ذ رجلا رج دّقف « «"ىرحج ق تلخد ىبح تررجنا » .: اهنكلو

 ردحنا عضنف « ضفخنم ناكم ىف رححلا روصتن نأ مزلي الو . رحجلا غلب

 . رجنا ناكم

 ناك نإو هتدواعم نم نمأي مل اد يعب ) ودعلا ( ناك نإ ) ل س ١٠١ ص

 . ( هدارطتسا نمأي مل ًافشكتم

 :عردنا افع
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 .باوصلاو ٠ مالكلا رياست اال ىهو آرهاظ ًايداب ىأ ًافشكتم : لاق

 . خلا ًايناد ىأ ًابثكم

 .هنرق مامأ لتاقملا مزهني نأ دارطتسالا نإف . ًاباوص سيل اذه نأ ىيأرو

 . اذه وحن وأ هنيرق نرقلا داعبإ هب داري ةديكملا نم برض وهف « هيلع ركيل

 لك ىف هودع نم رذح ىلع نوكي نأ ىغبني ناسنإلا نأ انه مالكلا ىنعمو

 ىأر نإف « ًاموزهم وأ ًاديعب ودعلا اهيف نظي ىبلا تالاحلاب عدخني الو لاح

 نأ نسمي الف « ةميزحلاب ا رهاظتموأ ءهنم عونمم ريغ هل أ رهاظ ًافشكتم هودع

 « ابثكم » ةملك انعضو نإف . هيلع ركيل هب هعدخم نأ ديري ًادارطتسا اذه نوكي .

 ودعلا تيأر نإ هانعم ناكو الالتخلا مالكلا لتخا ( ًافشكتم » عض وم ًايناد ىأ

 نآل « تفاهتم مالك وهو . كل درطتسي نأ ديري هلعلف هبرقب رثغت الف ًابيرق

 هل لاقيف ء هودع اهم ريغي ىلا عادلا لاوحأ نم سيل ودعلا بارتقا

 : ةلمجلا هذه دعب ةروكذم برقلا ةلاح م . كل د رطتسي هنإف « هبرقب رتغت ال

 , هقيئاوم نمأي مل ًابيرق ناك نإو « هدارطتسا نمأي مل ًافشكتم ناك نإو)

 ا اقع : لاق . ( تراد امثيح رودي رشلا نإف ) 55 5 : ١6

 ول كتيأرأ ) ةلمجلا ىف ةرو5 لملا عئابطلا ىلإ عجار رمضلاف كلذك تسيلو

 امثيح رودي رشلا نإف ؟ كلعم قريحن كعابطو كرهوج ناك رانلاب كانقرحأ

 اذه ةلمالاو لاق : ) عدافضلا ىلع ثم ردح ءاللب تيلتباف ) 5 : اؤال١

 لجأ نم ىأ ( هل أ نم عدافضلا ىلع مرح ) اهمامتو ةصقان ةروتبم عضولا

 . قالوب ةعبط نع الا/ ةحفص قام كلذو . ءاليلا

 باتكلا بولسأ ريغي نأ ديري نم ىلع ريسي ههابشأو ضا رتعالا اذه لوقأ

 : ىرخألا باتكلا خسنب باّدتكلا لعف اك فورعملا فولألا بولسألا ىلإ

 عفقملا ننا بولسأ نأو ثحبلاب ًاريدج رخآ ًاصن انمامأ نأ معزأ ىبكلو

 :عردبا ادع



 4 ةنمدو ةايلك
 ك0

 ىف سيلف رشأتلا اذه دهاوش نم ةلمجلا هذه لعلو«ةيسرافلا رثأ نم ولخمال

 ادجو ا" اهتبثأ اذه . فوصوملا وأ لوصوملا ىلع دئاع ةيسرافلا ةلمجلا

 . ىرخألا خسنلا تاياور ىلإ اهنع لداع ريغ

 نم ثلاثلا لاقملا ى ءاج امم باوج ىلإ جاتحي امع باوجلا لامجإ اذه

 ىتالا ددعلا ريخألا لاقملا نع باوجلاب اندعومو : لضافلا دقانلا تالاقم.
 . هللا ءاش نإ

 اة

 لاق ( ككلم ىف كيلع صقتنلا لاخدإ اودارأ ) : ١٠5١ س 9١ه ص

 امنإو عفقملا نالثم اوقي ال ضرعملا اذه ىف ةكيكر صقتننلا ةملك » : ذاتسألا

 ىل ناك امو . ةكاكر انه صقنلا ىف ىرأ تساو «ةمجعملا داضلاب ضقنلا ىه

 : باتكلا حيحصت ىف ىبأد اذهو « هيف لياد ال رمأ ىف ىتامأ ىذلا ريغأ نأ

 . بزال ةبرض نتملكلا ىدحإ ترئثخا امل ئرايتخا ىلإ رمألا ناك ولو

 ةديعس .٠ رحل ىلع ةصيرح ةبيبل ةلقاع ةأرما اهنإف ) : 4 س 3٠٠١ ص

 ةديعس نوكت فيكو » : ذاتسألا لاق ( ليدع ءاسنلا ىف اط سيل تاكلملا نم

 تسيلو « اطاصخم هيونتلا ضرعم ىف وه مث . . . خلا اهلتقب رمأ كلملا نأ عم

 ىبلا تاكلملا نم ىأرلا ةديدس :هجولاو.قالخألا نم ًاملخ وأ ةلصخ ةداعسلا

 عبط ةنمدو ةليلك رظنا : ةيشاحلا ىف لاقو + « ليدع ءاسنلا ىث اطل سيل

 نم ةديعس هيأرب ريغي نأ نيمأ ححصمل ناك اه هنأ باوجلاو  قالوب

 اهريغو قالوب ةعبطو . . . خلا ىلا تاكلملا نم ىأرلا ةديدس ىلإ تاكلملا

 ىبعمو 4 باتكلا نعم َّى مهارآب نوف ردتملا دو رشانلا هأن> أه لع دهاوش

 . ةطبغ و ةداعس دهع كالملا عم اهدهع ناك ةنوميم ةكرابم ابمأ انه ةكلملا ةداعس

 .م١0 ريثوله )0*8 ةنس لاوش غ 85 ددعلاب ةلاس رلا هلجع تاررشن («)
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 .« ديدس ىأر وهو . « هفظني ١ ىلإ خسانلا اهف رح « هجضني » ةملكلا نأ ذاتسألا

 . نملا ريغت زج مل نإ قيلعتلا اذه ىلإ راشي نأ ىغبني ناكو

 فلتأ نإو هل سيل ام ىلع مدقملا لهاجلا ءىرجلاو ) : هس 5١١ ص

 ذأ ىرأو . هحجنو : هباوص : لاق ( هحشو ةجاح بلط ىف هريغ سفن

 ىلع صرحخلا حشلا سيلو . بلطي ام ىلع هصرح ىبعي « هحش ه باوصلا
 دوعسم نبأ ثيدح ىو ديلا ىف سيل ام ذخأ ىلع ص رحلا هنم لب طقف ديلا قام

 كحش ناك نإ : رمع نا ثيدح ىو . هقح رغب كيخأ لام ذخأت نأ حشلاو

 . سأب كلحشب سيلف كل سيل ام ذخأت نأ ىلع كلمحي ال

 : لاق (بضغو محالا بلطف دشتحا دق دسألا اوأر املف ) : "س7 6١ ص

 تعقو كلذكو دشتحا ىه لب لوقأ . بضغلا نراقت ةدحلاو ”دتحا اهنأ ىرأ

 . هيف هعسو لذبو دهتجا اذإ رمألا .ىف ناسنإلا دشتحاو . وخيش ةخسن ىف

 ؛ (محللا ككرتو ءامدلا نع كفك هبشي ىذلا اف ) : 5 س 7١147 ص

 ةملكلا ق هددرت نيح خسانلل ىلملا نم ةدايز اهلعلو ٠ ةمحقم هبش ةملك

 امناكم عضأ نأ تم..هو حيحصتلا نيح ةلمجلا هذه دنع تفقو دقو - اهدعب

 ندخا ن تدعو كلو ع ءافدلا نع كنك كس ىلا اف : وكيش قي

 ةملك عم مقتسي ال اذهو. ىتللا كرتو وخيش و.( مهلا ككرتو ) ةلمحلا

 « ... خاإ ءامدلا نع كفك هبشي ءىش ىأف » ةرابط ةخسن ىف اهتيأرو . كسمي

 خسنلا ام ريغ !5 اهريغأ نأ أ ريسي ناكو . انتخسن ىف ام ىلع ءاقبإلا ترثآق

 « ًاهيبش اط ىرنال ىبلا هذه ةريس ىأ : ةلمجلا ىبعمو . ىرخألا

 ىأ ىلعف لاق ( كيلع همعن عباتو كل همسق لضفب ) ١١ : اا/١

  ةفلتخم هوجو ىلع ةلمجلا ححصت نأ ىأر - ؟ ( عبات ) لعفلا فطع ءىبث



 5١ ةنمدو ةليلك

 همسق ىلع فوطعم عباتو «نِيب اهانعم نكلو ًارظن ةلمجلا ىف نأ ىرأو
 تناك نإو لضفل افصو عبات ةلمج تسيلو هللا ىلإ عجري عبات ىف ريمضلاو

 فصولا ىلع ًافطع

 + امانا لانو اينحتانم ات رزعي قا رانا عب ةلعشلاك ) 7 :

 ا سوس ب ياا لاق

 ىأرلا هجوتي ملف باتكلا خسن نم ةخسن ىف عقي مل نكلو ديج نسح هجو وم

 . ركشلا دقانللو « هب ذخؤي نأ ىرح وهو . هيلإ

 دقو الإ ًائيش كيلبش ىلع نزحلاو فسألا نم ىدجن ملو ) 1" : 55

 : ذاتسألا لاق ( هنم لضفأ وأ هلثم دحب نلعفت ام هبابحأب نيلعفت تنك نم ناك

 . خلا لثمأ هجولاو . . . نالف نزح نم لضفأ ًانزح نالف نزح لاقي سيلو

 ىدنعو . ةدايزلا هانعم لضفلا نأ قيلعتلا ف تنيب دقو . ًاهجو اذه ىرأ الو

 نم اهنأب لثمأ ترسف نإو . قايسلا اذه ىف لثمأ نم برقأ لضفأ ةملك نأ

 . دقانلا اهرسف ا5 لكد ىبعمب لثم

 تاقيلعتلا قى

 كله و ةيسواعلا قف أ رثا ام نأ تيأر لمج ىف لضافلا دقانلا لداج

 نأ ةاكمالا ىأو تفاوس ةيجنرللا ني ةسرانلا: رثأت قف مسي مل عفقملا نا إ

 لمحلا هذه لوانتأ نأ ديرأ تسلو . ةحيحصلا ةيبرعلا ىب ًاهجوأ لمجلا هذه

 ىلإ برقأو ةيسرافلا ىف عيشأ غيصلا هذه نإ لوقأ نأ ىبسحو . ليصفتلاب

 ىلإ ذاتسالا زد ىذلا لعلو . ابم أرق نحح ةيسرافلاب ىبترك ذ دقو ؛ اهبيلاسأ

 ىبرعلا هناي ّك رك نأ نم ظقأ عفمملا نا » ىرد هنأ لمحلا هذه ىق لادحلا

 00 ا ) دل هذه 0 00 5 « ةيسراف ةنجه 00

 ىىسعو ؛ و رمهأ وهو . هيف ا كبح رف حات نأ

 داس اسم
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 تقولل اريفوت بيدألا دقانلا ىلع درلا ىف زاجبإلا ترثآ دقف « دعبو

 . هذهك تايئزج ىف لادجلا عبتت ىلع هسفن لمح نم ءارقلا نم اليلق نأب املعو

 لد دقو . دقنو قّقدو « ثحم وأرق امب ركشلا مالسلا دبع ذاتسألل مث

 ىلإ ايده نأ هلأسن امك « ديزملا امهنم هل هللا لأسن « بدأو ملع ىلع هدقن

 ظ . ليكولا معنو انبسح وهو ؛ لوقلاو ىأرلا ىف دادسلا



 ”ظحاجلا لئاسر عومجم

 .ىرجاحلا هط دمحمو ء سوارك لواب : هرشن

 توراه دمحم مالسلا لبع : قب

 ا عومخملا اذه.

 عقت ةريبك ةلاسر ىهو. .دأ ود ىبأ 00 دمحم كيأ اا
 دق ىذلا عضوملاب - هللا كاَقبُأ لزأ ملو» : اهردص ىف لوقي ةحفص "5 ىف

 كل ير را . اهيف رظنلاو اهتساردو بتكلا عمج نم : : تملع
 للع هيف كلل فصأ «٠ ميس ريثك زال امج بدألا نم ًاباتك

 . اهءايسأب ك رمخأو « ءايشألا

 انل ىبجتتو . ةلاسرلا هذه هل عنص نمل ةميكح ةسايس مسمر ىف ىضمي م
 لمح مث . نزحلاو بضغلا نيب هقرف ىف زئارغلا ايافحل ههانكتساو ظحاجلا ةقد
 0 نيب تقرف ىلا ةلخلا كلت ىلع ءاوعش ةلمح
 1 ىبلخ ٍءاطخ ىلإ اقيقد اكلسم كلذ دعب كلسيو 0 يد

 2 هل ةناهتسأ كناودخنإ نم ايندلا انو نم طاطملا كلل ثدحن ةدلأر

 اليلق هد نإ لل دو ميدل قطا

 سس سا ا ا ا ا ا تت ا ا تا جسام ب و وو سئ سا بع دل سس

 .م1544 ويلوي فطتقملا ةلجم (ه)



 ءايلعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - 14 ١

 ماركإلاو ظفحلا ىف هئارظن ىلع هل ًاراثيإو ء اللذت مهنم ايندلا تعفر

 فطعتلاب ىلوأ وه ناكو  كماذ نم ربك أ كحدام ناك هنع تضبقلا ول لب

 . « كيلع

 « ةحفص ؟5 ف عقتو « ( ناسللا ظفحو رسلا نامتك ةلاسر ) : اهيناثو

 جاجتحالا ىلع ظحاحلا رادتقا اهيف ىلجتيو « اهتقباس نع ةعورلا ىف لقت الو

 . هليبسي وه ال

 اونلعتسي نأ سانلا ضعب عفدت ىلا ةحلملا عفاودلا نع الثم ثدحتي وه

 : رهاملا ىصصقلا ةقابل ىف كلذ روصيو : « رسلا نم هيلع مهرودص توطنا ام

 هنو رجضتسي ثيدحلا ب بامصأ ناكو « ًاقلغ قلحما "بس شمعألا ناكو » لوقي ذإ

 « هلزنم ىف هل تناك ةاش ىلع لبقيف « مهنع هّليط بحي ام شن هنوموسُيو

 ىنأ تيل : لوقي ثيدحلا بادصأ ضعب ناك ىتح « هقفلاو رابخألاب اهثدحيف

 ظ بيك علل ءان د

 ىلإ اهقوسي « ةحفص ”8 ىف ىهو ( لزحلاو دجلا ىف ةلاسر ) : اهئلاثو

 دجلا ىف نونف نم جاشمأ اهناونعك ىهو . تايزلا ن كلملا دبع ن دمحم

 عيب ربلا ةلاسر ق ترس ىلا حورلا لثم اهيف ىرشيو . لزحلا ىف ىرخأو

 ظ ظ . ريودتلاو

 « سلاجلا ةءارقو نطل ةقارقا رو زارت هدقع فلا راى امحو

 « قلتسم انأو اهيف رظنأ نأ تيأرو ١» : بتكلا ىف هلوقب 1 جتحم و

 0 وع او « بصتتم انأو اهيف رظنأ الو

 بالصألا ىلع نهولا لاخدإ ىف عرسي باصتنالا ناك ذإو « ىلاعألاب ةلقثم

 . رصبلا رون ىلع ىببأ كلذ نألو

 . ةحفص ؟“ ى عّقت . ( دسحلاو ةوادعلا نمب ام لصف ةلاسر ) : اهعبارو

 . أ 98 ص ىلاعثلل بولقلا ر ا راظنا(؟)

 ما ا ا ولا او ل ل و



 1 ظ ظحاحلا لئاسر عومجم

 ةيفاعلاب امرقو ء ةمالسلاو ةداعسلاب كتدم هللا بدأ » : اهوأ ىف لوقي

 اذه . لوحت ال ىلا ةماركلاو « لوزت ال ىلا ةمعنلاب اهلصوو : رورسلاو

 مل . ةوادعلاو دسحلا نيب هيف لصف عراب ليبن  ككتاقب هللا لاطأ  باتك

 . «دحأ هيلإ ىقبسي

 زييمت ى ةغلابلا ةقدلا هذه ىلإ هقبسي مل ًادحأ نإف «٠ ظحاحلا قدصو

 ةوقلا كلت لثم ىف ٠ ىبعملا اذه هدعب بتكي مل ًادحأ نإو « نيعبطلا نذه

 ظ . . ةعارلاو

 نب رشانلا نذاتسأللف . لبق نم اهرشن قبسي ل عبرألا لئاسرلا هذه ١
 عراب لضف نم اهيف ام لوانت نم ءابدألا نيكمتو « اهرشن ىلإ قبسلا لضف

 . ريفو ريخخو

 دشأ اصرحو ٠ حيحصلا ىملعلا رشنلا جهنم نارشانلا كلس دقو  ؟

 ثعبم اذهو . لوصأ نم امه-ديأب امع ةياورلا قدصو لقنلا ةنامأ ىلع صرحلا

  صوصتنلا ىلع قيلعتلا ىف اهاثدحتسا ةقيرط نا رشانلا لمعتسا دقو - م

 ٠ طقنلاو © تافقعملاو ساوقألا نم ابل ناهتسي ال ةيهأ كلذل اًدعأو

 قيلعتلل ةيرورض بير الب ىهو . تاحالطصالاو . موجنلاو . زومرلاو

 امهتقيرط ى رهظف . بكرملا فلخ داوجلا اطبر امهنكلو . قيقحتلاو

 ىوق دشح الإ هيلع بلغتي ال ىذلا رسعلا نم رك ( موجنلا اميس الو )
 نورشانلا ىرج ىلا ةفولأملا ةقيرطلا كلذ ىف افلاخ اك . ةضايرلاو ةبردلا

 كلذ ىف اههرذع نم لعلو . نيثحابلاو نيئراقلا روهمج اهغاستساو « اهيلع

 اعدتبا ام ءازإ ا رذع موقي ال كلذ نكلو «٠ قرولا ةلكشم ىلع بلغتلا ةبغر

 . هب وعص نم

 :عردبا ادع



 ءاملعلاو ءايدألا سدو ىيب 1 1

 مسج ناك يذلا طال رس عرش نع اح
 ى رعش و 07 تارابعو اي ا ارجل كلاغلا 0 ف
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 ةجاحب ىهو . نادلبلاو سانلا مالعأ ٠ مالعألا نم ريثك لئاسرلا قس ه

 صوصنلا مهفب هفعستو « ىراقلل وجلا حضوت ةمجرتو قيقحم ىلإ 50 0 ع ُق 8 9 2
 ًاف رحم ءاج اممو . قيقحتب وأ ةمجرتب كئلوأ نم ٍلع رفظي مل كلذ عمو . الماك

 ٠: مسرب ًافرحم بتك ذإ ( نيك ء ا( ىمفلا ةشرخ نب ناليغ ١ : اهنم

 : دايز مايأ ىف ناكو « ةثول هب ًايفاج ايبارعأ ناك اذه ناليغو . « ةنشرخ »

 ناليغ نأ 9 ا ع اي ا ا وا

 ظ : ةنيقلا تّنغ ىتح مه "مف ىردي ال

 انطاب ىوج ىوادي اذ نف  ًارهاظ امتيواد ع

 ! ىوجلا كلذ ىوادي - ناليغ برو - طوسلا : لوقي وهو بثوو بضغف

 دالب نم ةيطلم برق دلبل مساف ةنشرخ امأ . كيرحتلاب « ةشرخ » و
 . هرعش ىف هريغو ىبنتملا هركذو « ةلودلا فيس هازغ ٠ مورلا

 سراهفلا ةميقنيبن نأ ددصب انسلو . سراهفلا نم ةرشنلا ه ذه تلخ - ؟
 ناوقب زال هناا تدسلا ويكاد ةينانل يق و1617 رع قدح الا مف وتامددعب

 . سراهفلا نع هيف ىبغتسي ىذلا نيا ردقلاب ةحفص

 )١( رابخألا نويع )" : 45-14» (.

 ىساسلا عميط 45 :15) قاغألا (؟) ( .



 نورشانلا ىرج دقو . ةرشك ةينارق تايآ لئاسرا تنمضت 7

 . اهرهظي زيممب صوصنلا نم اهريغ نع اهزييمت ىلع فلسلل ًاعبت نوثدحما

 نإ لب . لصاف ”هنم اهلصفي ال صنلا عم ىرحجت ةميركلا تابآلا اندجو اننكلو

 س5١ س 18 ص ىناك « رخآلا ضعبلا ىف ًالخادتم ءاج دق تايآلا ضعب

 ميس اصب هدب واي ير عوف : ١

 . ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو ؟رذح اوذخ : عضولا اذه ىلع ناتيآلا

 0و اواو مو نيتفلتخم نيتروس نم امبنأ
 اح لاما نوتو:وب < ةفزركماةلاتلا هلا هذه كارو كقاو مسرلا ىف امهنيب

 تاك اه معع ره رخو ةيتحتلا ءايلاب « نوبحمو » ظفلب تمسر ذإ « امج

 مل ةانئملا ةيقوفلا ءاتلا ظفل ىلع ءارقلا عمجأ دقو.هيف اعقي الأ نب. رشانلاب ردجأ

 ا دحأ مهنم ذشي

 امه مالكلا كرتنو : صوصنلا حيحصت ىف ًاقفوم ًادهج .نارشانلا لذب

 . اهصقنو اهداسف ىلع عضاوم ةلاسرلا هذه ىف تيقب كلذ عمو » : نالوقب

 « رخآ لصأ ىف اهجوع ةماقإ ىلع نوعلا دجن ملو . اهحيحصت ىلإ قفون مل

 هتاف امم اهيف ام ىلع لئاسرلا هذه رهظن نأ انرثآ انكلو « ىرخأ ةءارق وأ

 نأ ىف آ ريبك انلمأ لازي د امو . ةديقم ةسيبح لظت نأ نم ريخ كلذف « انقوط

 نبدقانلا دقن نم دمت نأ وأ « اهحيحصت ىلإ ليبسلا دهمي ام لئاسولا نم انل حاتي

 . "”« اهيف ةاشغملا عضاوملا هذه واجي نأ ىسع ام

 ولجأ نأ تعطتسا ىلعلو ٠ نقح ةرثك اهيلإ اراشأ ىلا عضاوملا هذهو

 : اهضعب

 « باحم » : باوصلاو « مثألا نساحم هيلع تقفتا ١ : ه٠ س 5 ص

 ١٠١ س ١١ ص ىف ظحاجلا لوق حيحصتلا اذه دكؤيو « ةبحم » عمج

 . هيولاخ نب ال ةذاشلا تاءارقلاو + رشبلا ءالضف فاحتإ ىف رجفلا ةروس رظنا(١)

 ظ . ةمدقملا نم ( ى) ةحفص رظنا (؟)



 ءاملعلاو ءايدآلا نيبو ىنيب - ١ نولي

 . « مهه راكمو دابعلا باحم عيمج امهيف لخاد ناتلتخ ناتاهو ؛

 . « امهتقفاومل » : هباوص « اهتقفاوملا) : ” س ١ ص

 . ةدقع عمج « دقعلا ١ : ههجو « ةدقعلا سفنأ » : ١54 س 7٠ ص

 . هومنو لام نم ءرملا هدقتعي ام وهو
 عجضتلا امأ « ىأرلا نيبغتو عجضتلاب اهلبقتست الف :  15 س7 ص

 : هباوص « فيرحتف « نيبغت » امأو . هب مايقلا مدعو رمألا ىف دعقتلا رهغ

 برشت نأ : درولا بغ نم ذوخأم « ريخأتلاو لاهمإلا هب دارملاو « بيبغت ٠
 « نينغتلا » امأ . ًاموي كرتتو ًاموي بلحن ةاشلا : ةببغملاو . ال مويو « ًاموي لبإلا

 ش .. ةغللا هفرعت لف « رخآلا ىف نونلاب

 لاقي ال . ٠ ةمثاللا ىمح رسكي راذتعالا نإف ١ : 18 _س #"” ص
 . هتدحو هتدش : ءىش لك ايمحو « ةمئاللا ايمح ١ ىه امنإو . كلذك

 . ه س ©" ص رظناو

 باوصلا . « كسفن كيلع تموقو كلذ تطبض نإ ) : ٠١ س "ه ص

 . ( هيلع تموق ٠

 ىلوملا مال كي دشتد ( ناسحإ لكل ىلوملاو ) : 5 س6 ص قو

 : بيطلا ىبأ لوق هنمو . هيلع معنأ هالوأ : نم « ىلوملا » هجولا

 بلح علا قمنا ناكع ,لكفا د ببحم ”ليمجلا ىلوي ىرما لكو
 لس

 ملاع عشخع الو . كنود رصقي نأ فيرش فنأي الو : 8 سا االطال ص

 . ؛ ملاع ىذخت الو» : هباوص . « كنع ذخأي نأ

 سيل « هنبزيو هلكشيو . همطو ناسللا مزي هنأل ١9 : ١ س 88 ص

 : هجولاو . سبحلاو دييقتلا انه دارملا امنأإو . عفدلا : نيزلاف هجو انه ن.زلل
23 

 . هسبح : مضلاب - هثبري هثبر « هثب رب »



 فلا ظحاحلا لئاسر عومج

 « لوقلا لوضف ىلإ تعدف رظنلا لوضف لمعتساو ١» : 4 س "8 ص

 لوضف لامعتساو » : هباوص « هلبق ام ىلع بيقعت وه امنإ ٠ كلذك .سيل.'
 . 7 س ه" ص ىنام رظناو « لوقلا لوضف ىلإ وعدي رظنلا:

 ( ةكحلاو محلا رس ىلع ريصلا ةنوؤم همشجو » : ١١ س "4 ص

 هلوق حيحصتلا اذه ديؤي اممو . « ملعلا » : وه امنإو « هرتس فلكتي ال محلا

 . « ملعلاو ةككلا هجتنتو » : 4 س اهسفن ةحفصلا ق

 هيلع بجوف « قسفلاو لطابلا باوبأ ىف هفرص مث » : ١59 س "4 ص

 . قسفلاو لطابلا باوبأ ىف ىأ « اهيف ١ : باوصلا « اهنم قافنإلا مثإ

 . « لوصحم لكب رجضلاو « عونمم لكب عولولا » : #7 سس: ص

 « لوصحم » ةملك نأ اك . حتفلا ابموصو « مضلاب « عولولا » واو تطض

 .( لوذبم » : هجولاو ٠ ةفرحم.

 نم ىضقو » : هباوصو « « رطو برآلا كلذ ىضقو » : ه س 5:94 ص

 . «ارطو برآلا كلذ

 : تطبضو (« كولملا رارسأ نع ماوعلا بقنت ١ : ١؛س ه١ ص

 نع بقن ١» ردصم « بيقنت » :هباوص . ةمومضملا فاقلا ديدشتب « بقنت »

 .ء دي ربكم وأ تنشف وو رابخألا

 امنإ . / عطقنال هفقوو 3 ىعدا اميف هجاح ولو » : ١١ س ةه ص

 . "7 ةموصخ وأ برح ىقهعم فئقي نأ : ةفقاوملاو . « هفقاوو : : ىه

 : باوصلا « اناوع ابرح تنجف تراغ ةملك » : ؟ س ه4 ص

 .( ١5-١70 ؟) نأسللا رظنا(١)

 1١١(. نموا : عال مل س 45 : ١ ) ناويحلا رلقنا (؟)



 ءالعلا و ءايدألا نيو ىبب 1 فو

 ةركح رعلا ىرتشي ناك هنأ » نامثع ثيدح ىو . ةلمهملا نععلاب « تراعو

 لعف . اهامحأب ليإلا ريعلا » : روظنم نءا لاء« اهلقع ىتري نم : لوقي مث

 لجر » و 6 ةرئاس ةرئاع ةديصقو » : ًاضيأ لاقو . « راس اذإ رعي راع نم

 . « ضرألا ىف باهذلاو ءىجحلا ريثك : رايع

 « عراصم » : هجولا « « ىغبلا عراصمم كرذحم » : ل س ”اث* ص

 ملا عشب
 : ةانثملاب « رمتلا ١ : هباوص « « رمثلا ظيرقتو » : "؟ س 19 ص

 . "'”لخنلاو عرزلا ىلع هلك مالكلا ىبمو

 . « زيمتلا » : وه امنإ (« زييمتلا اذه اوزيمت ١ : ” س 59 ص

 . (أرهص ةمركالو ًابسن ةجعنلل مكحلا راص مقالا 28 نتن هلق نم

 نيب ةلضافملا ,ف مالكلاو « ةلخنا » : ىه امنإ + ماقم انه ةجعنلل سيل
 . "” عورزلا

 ديك لوأ الو « هتبصن كرش لوأ اذه سيأو ) : "١ س "59 ص

 : هغب ري ديصلا غارأ ( هتغرأ ديص لوأ الو » : وه لب كلذك سيل . « هنغرأ

 عم بلقتتو ؛ اهتلخ عم رودت ةملك تمنرو )) : ١6 س ال٠ ص

 . «٠ اهتبحاص ءازإبو » : ظحاحلا لوقي امنإ . « اهتبحاص ةدارإبو « اهراج

 : باوصلا . « دهزلا خسر دكلا لواطت اذإو ) : 1٠١-13١ ساله ص

 .. ماقملا اذه ى دهزا هجو الو . قلغأ ىأ « نهذلا جترو

 1 : ف 0 ع :

 ؛ سفنلا ةشاشحم غلبتاو . ىقف رلاب شيعا ل ىلاعلف م ١٠6١ سم١ ص

 . 5١ ص ةلاسرلا هذه نم لوألا رطسلا رظنا (9)

 +43 نه ةلاتسرلاءاله قضت وألا: رطل طنا 4



 ةشاشحلا نأ امك ٠ ةايحلا ةيقب : كايرحتلاب « قمرلاو . « قمآرلاب » : باوصلا

 30 علا فارما لاق ةتمو دي ةأعنا نقر اققيأ

 لآ الو بوطحلا فارطأ كردمب <ءهسفن ةشاشح تماد ام ءرملا اموم

 . © ظيغلا هب ىلغيو .٠ بضغلا 'هلغشي نابضغلاو ١4 : ١ س م" ص

 ١ س 854 ص هلوقب اذه رشعا.لاعشإلا نم ( هلعش 0 باوصلا

 . « لعتشاو هران ىكذأو » : اهنم 7“ س هلوقو « مهفي ال ىح قرتحاوو

 ء ىش هنأت بارغو هبابش مايأ بضغلا عراصي سيلو ١ 5 س 65 رم

 . تقو ىأ « نابإ » : ىه امنإ : ظ١احلا اًوقمي سيل . ؛ هعرص الإ

 حا لاو ةلمجلا ق اهزاجم الإ فرعأ ال ىنإف » : 6ث ظا/ س مال ص

 : لباقي اهوهو (« ليصفتلا لع » : هجولا . « ليصحتلا ىلع اهتصاخ

 .(« ةلمحلا ١

 1 0 هباوص )ا ةنكسملا ىه كتعيبطو ١٠5١ : ٠ س 9١ ص

 . قباسلا رطسلا ىن « ةجحلا » : اهم لباقتو . هب كسمتي ام : مضلاب  ةكسملا»#

 هيلإ فاضت امبو ؛ عرستملا مسا نم كل عيشي امب » 7 نم و17: نح

 : ناسللا ىو « نيءاتب ©« عرتتملا فذ » ىه امنإ ©« عربتملا فض نم:

 ريرشلا : عرتتملاو . عرست : رشلاب انيلإ عرتو ٠ عرست : ءىثلا ىلإ عرت 0
 . « هل ىغبني ال ام ىلإ عراسملا

 دنفتو » : هجوأ ٠6 ىرصح دسفتو ٠ ىلوق بذكت ١ :" س 57 ص

 . « نودنفت نأ هلول

 2. 9 + ةيدنه عبط ١اب ص هلناويد(١١



 ءاملعلا و ءايدألا سو ىردذب ك6 06

 . « اهقافتالو» : ىه

 ٠ قلقمف ١» : باوصلا . « مدتحاو نومأملا قلغف » : © س ”٠١ ص

 ايلا عم ىرجن وهو « جاعزنالا : قلقلاو . لصألا ىن امك « نفاقب

 ناذاتسألا اهم ءاج ىلا « قلغف » : ةملكو . صنلا ىف ندراولا مارطضالاو

 . امالتجا ىلإ وعدي ام سيل نكلو . دتحاو بضغ ىبعمب ىهو « ةليمج

 . ةمجعملاب « بذي ) : ىه . « ىباتك نع بدي» : 7س ٠١ ص

 . « لبتو » : ىه امنإ . « لمتو قاحن ةوادعلاو ١54 : ١» س ١٠ه ص

 : لصألا ىف اك ىلوألا ةملكلا لاهإب « خلب هبجو ١ : ٠ س ٠١7 ص

 . « خلب ةيحانو » : ىه

 8 ةباوص ) قوما سلاما ضافتنا صشتناو ١ 4 سس ١١؟/ ص

 رطميامو : هيف ءالا دورو وأ سلغلا ىف ريسلا لزتلاو , سّيلغملا و

 . هضافتناو هد ريل دشآ كاذ نوكي ريطلاو ناويحلا نم هيف

 / ءابرألا » ىه امدإ ( ءادعصلا سعنت و ءايرآلا هتذحنأ و : م س ١٠ا/ ص

 6. 2 ست ل 2 1 ش

 . سسفتلا رئاوتو جهنلاو رهبلا : وبرلاو . وبر عمج

 هملع ىصقأ غلبي الو : ىسحلا رك د كنعان حرم

 000 ولام ينكا سيلاوتو هيف اوف تكاوضلا + و اهيقاما

 . كلذك لاي ال . ( مهمابلا هب ىعدتسي اببسو ٠١ : ٠ س ٠١١ ص

 : ابناوص « ىعدتسا » : "١ س ىف ءاجو . ءارلاب « ىعرتسي » : ىه

 . كعمس ىبع ارو كعمس ىبعرأ : ملوق لثم وهو . « ىعرتسا »

 : هباوص . « قادصلا هب ىعدتسي اع فيطل نما» : ٠١6١ س ١١١ ص

 . « قيدصلا هب ىع ريس د



 . « سانلا ىهل عاشامل»

 انه سيسنلل سيلو : « ًاسيسن ًابوث ىبستكا نإو ١ : 154 س ١١7 ص

 . « ًاسيفن ًايوث ١ : باوصلاو . هجو

 . فاقلاب تدرواذك « هترقو هانغ ف ئرخ اذإو» : ١6 س ا١١ا/ ص

 . هل ضرعتأ ملو هتكرت ىنعمب ءافلاب « هترفو » : ىه امنإو
 : ىدعجلا ةغبانلا لوق ه س ١١8 ص

 ارفعن نأ ًاركنتسم الو ًاحاحص اهدرن نأ انل فورعمب سيلو

 : باوصلاو . فيرجن وهو . ءافو نيع اهدعب نونلاب « ارفعت » تءاج

 ٠ '"ةريثك عجارم ىف تيبلا درو دقو . فاقو ندع اهدعب ءاتلاب « ارسقعت نأ .

 : ( ىناتمزلا دفنا ) ١8 س ١١8 ص

 نائرغ وهو ىبسمأو رشلا حرص -انفلف

 : وه املإ ؛ بيجع فيحصت وهو

 نايرع وهو ىسمأف رشلا حرص املف

 هحوضوو هروهظل لثم هيرعو . فشكناو ادب : رشلا حرص

 .ةسامح ىف ةعوطقم ىناث ىه . ةروهشم ةيسامح ةعوطقم نم تيبلاو

 قف تال 5
 : مامت ىنا

 ةنازحلاو ٠ م#58 ةباصإلاو ٠ قالوب عبط ١48 برعلا راعشأ ةرهمح ابنم رظنا )١(
 . ١ : ١94 ىضترملا ىلامأو « ةيفلسلا عبط ١05 : ؟

 )١( مام" ىبأ ةماح ١ :  5ىلاقلا ىلامأو *؛ ىرتحبلا ةمامح رظناو ء ) ١ : ٠٠١ ( .

 ىناغألا»و ) ٠٠١ :"4ة١ا(.
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 - ىه : س ص ءايلاب هو و : باوصلا ع هاهو قزلا تك ١١8 ١" : ١) س

 اذه « « حارلاب ىتي ءادع نمو » : زجارلا لوق ١٠6١ س ١١94 ص

 ناويحلا ىف هسفن ظحاحلا هاور ام « ديدع نمو » : باوصلاو . فيرحت

 . 7 نايبلا ىو

 (' ىرفت » : ىه امنإء«يمحتف قورعلا ىرقت ةيفاقب ١ : 19 س ١١9 ص

 . عطقت ىأ « ءافلاب

 . « لسعلا زاتشف لع ربدلا عياتت ىلع اوعباتتو » : 4 س ١١٠١ ص

 و نععلا لبق ةيتحتلا ةانثملا ءايلاب ( عياتت ١) و «(اوعباتت » : باوصلا

 سشارفلا عياتتي اك بذكلا ىف « اوعياتست » نأ ىلع مكلمحم ام» : 7 ثيدحلا

 : 4 س ١١١ ص

 مجارملا ةلدنج لثم كلا يلخ نم ثداوحلا امأ

 ىف اه لّثمت وأ ةيواعم اهاق تايبألاو . « ثداوحلا ىبأ » : ىه امنإ

 . 9 ىرصحلاو « ىللاقلاو « ةبيتق نا اهاور ةفيرط ةصق:

 ةلاطإلا ةيشخ ىتعنمو : ةعومجا هذه ضماوغ نم ىل ادب ام ضعب اذه

 . هباعيتسا مثأ نأ

 تيس اس ايا يو ا سياسي ا

 )١( ناويحلا ) ١ : نايبلاو « ( م. - الو : ع- مود ) + : ١6١ ( عبط ه١١4 .
 "مل : هز ناسللا (؟) (.20

 ى.(15: 5١ ) بادآلا رهزو( 1١# : ؟ ) ىلامألاو ( ه. : ” ) رابخألا نويع (")



 ««”بيدآألا ةلحم

 ءالعلا ىأب صاخلاا ددعلا

 ظننت ةلجم ايانث ىف ددرتت ىلا ةبواجتملا ءادصألا كلت الو ةذللا كلت اهيف

 امتاءارقو اهراكفأب لوانتت ىلا مالقألا ددعتل كلذ لعلو . آدحاو ًاعوضوم

 ةلجم تعمج دقو . ةددعتم اياوز نم هيلإ رظنتو عوضوملا كلذ ةنيابتملا

 27 ملعملا ءالعلا وبأ )» : اهنم « اقح ةفيرط ًاثاحمأ ةيتورببلا « بسيدألا و

 ءالعلا وبأ » و « ىرعملا بدأ ىف ,هرثأو ةطمارقلا » و « ءالعلا ىبأ رس » و

 نم لصف » و « اهعبانمو نارفغلا ةلاسر ١ و « ىرعملا ةغل ١ و « رحلا ركفملا

 . « نوصغلاو كيآلا باتك

 ابم عاطضا ىلا ةلاسرلا راهظإ ىف اقفوم ىبيسحلا قاحسإ روتكدلا ناكو

 نديرملاو بالطلا نم هلوح نميف هعيشب ناك ىذلا طاشنلاو« ملعملا ءالعلا وبأ

 ءالعلاابأ نأىلإ بهذي « ىلوحلاا ذاتسألا هتاس ضرف وهف « ءالعلا ىب أ رسو امأو

 ةب رمبعلا كلت روصت» فيك نكاو ا ةفسلفل الو دهزل ال ىعيبط ىدام

 نكت مل ةزاتمملا تايرقبعلا نإ ؟ ةصقانلا ةلوجرلا كلت ىف « ةمحارتملا ةعفادتملا

 ةعيبط ةوق نم ناك ءالعلا ابأ نأ ىلإ بهذأل ىنإ لب . لاجرلا فاعض ىف موب

 مراوع فكيل ٠ برشملاو معطملا نم للقتلا ىلع هلمحم ىذلا ناكملاب لجرلا

 هرك ذ اميف سيلو . سفنلا طبضو ةفعلا نم لاح ىلإ ريصيو « ليملا اذه

 . ةفيرطلا هاوعدل ةح اص ةجح ضهني ام موزللا دهاوش نم ذاتسألا

 .م 19146 هنس رباني ددع فطتقملا ةلجم ترشن (ه)

 عربا افع



 بيدألا ةلحم ءالعلاو ءايدألا نيدو ىيب ت3 فة

 نمؤم انأو » « ةطمارقلا » مقلا هلاقم ىف سلط دعسأ روتكدلا لاقو

 ( رصن وبأ وه ) رصنلا ىب أ نيدلا ىف ديؤملل سلاحا باتك ىلع ريعن نيح اننأ
 هنف 2 دقفي مل ةيديؤملا سلاخملا باتكو . .  . . ةاعدلا ىعاد نارمع أ نا

 . لوألا داؤف ةعماج ةنازخم ةعدوم ةروص اهنم تذخأ دنهلاب ةخسن

 اقل شيرت ٠ اهاتك ىف هنم انصن ةرهاقلاب ءالعلا ىبأأ ةنجل تسبتقا

 . ("40 ص 1444 ةرهاقلا ) « ءالعلا ى 1

 اوقثوي نأ رصم ءابدأ وعدنو ٠ عرابلا اهدوهجمب « بيدألا » ىهنل انإ

 ةقالعلا ديطوت نم لمأن ام كلذب ققحتيل « ةقيقشلا مألا تالجمب مهتلص نم

 . براقتلا مععدتو ةيب رعلا مآل نيب

 وراك بلل

 :عرّدسا افع



 (”تاوصألا قفاوت ملع : ىنومرهلا دعاوق

 تافل ولا ْنِإَف « ةيبرعلا ةبتكملا ةنازخ ىلإ ةميق ةورث فيضي ديدج باتك

 ىلإ تمي نم الو اًنيقيسوم تسلو . ناكمب ةردنلا نم ىه ةيبرعلا ةيقيسوملا
 نكلو . هب فغشلاو عامسلا بح نم هب سفنلا علوت ام الإ ٠ ببسب ىيس وملا

 ىيضتقي باتكلا اذه جارخإ ىف ىبويب ذاتسألا هب عاطتسا ىذلا ىحلا دهجلا اذه
 نأ هيلإ تحوأ ىلا حورلا كلتو « هباتك اهم جسن ىبلا ةعارعلا كلتب ًاب- ونت

 سئافن ةيبرعلا زونك ىلإ فيضيلو . قرشلا نفلا وذغيا باتكلا اذه عضي

 نفلا اذه ىف ةقباس برعلل لعجم نأ الإ ىبأي ٠ نسح مدقتب باتكلا اذه
 انيس نأ نع لقنيف ( 11857202 ) تاوصألا قفاوت ٍِلع وهو : ثيدحلا
 ةبولطملا ةمغنلا نارتو ىلع رمتست ةدحاو ةرقنب ثدحنام وه بيكرعلا » : هلوق
 ريغ ىلعو ةسمحلااب ىذلا وأءةعبرألاب ىذلا وأ« لكلاب ىذلا ىلع. اهعم ىلاو
 دنع نفلا اذه خيرات نم ركذيو . « دحاو نامز ىف ناعقي امهنأك ١ كلذ

 نانسأ نيب عمج تاعامج ىف « ىناهتلاو ةيعدألا نودشنيو نولت ري مساوملاو

 رو ال وع اقل وبا ولع توافتت تاوصأو : ةنيابتم سانجأ و ةفلتخم

 هعمسيف ع ردصي ام ردصي ناك طلتولا عمجبا اذه نعو . ةيبالصو هلورمو

 ذاتسألل نع انه نمو . ًاقفاوت هعم سمليو : ًاماجسنا هيف نسحيف عماسلا
 هذه ىلإ قيسوملا نفب نيلغتشملا رظن هجوي نأ رشاعلا نرقلا ىف دلابكوه
 عافتنالا أدبم ناكو : ىنومرهلا لع ةأشن تناكف « ابم عافتنالاو ةرهاظلا

 . « ماجسناو قفاوت اهيف ًاماغنأ ”ةعمتجم نوكت ىلا ةفلتخما تاوصألاب

 . ماو 46ه ةنس ليربأ ددعب فطتقملا ةلجمإ ترشن (*)



 ىنوم رم ا دعاوق - ءايعلاو ءايدألا سدو ىبب - ١ في

 ةحفص ”١ ىف باتكلا نم لوألا ءزجلا فلؤملا ذاتسألا ”متأ دقو

 ويسو ١ ىف لئاسمب باتكلا لوصف ىلع بقعو«ةيقيسوملا موسرلا اهللختت
 ًايرج هنيمي ىلإ باتكلا راسي نم لئاسملا هذه أدبي هنأ تظحل دقو . ةيقيبطتلا

 هذه برعي نأ هب ىلوأ ناكو «ةيبروألا (ةتونلا) ةركذملا ىف عبتم وه ام ىلع

 ةقيرطلا راثيإل ةينف ةرورض ةيأ كانه تسيل ذإ « نيميلاب أدبي نأب ةقيرطلا
 . ةسروالا

 61 3 ةثنبم و م ركتو ةوافح لكب قيقح باتكلا اذه ق فل ملا داهج نإ

 . اهاعري و ةزيزعلا ةغللا مدخم نم لك ركش بجوتسي هنأ



 (*+*)هازلسالا ف قالخإلا ةفغسلف '

 2 ةيقب رغالا ةفلسلفلاب اهتالصو

 عطقلا نم ةحفص ١4  ةلاسرلا ةعبطم - ىموم فسوي دمحم ذاتسألا فبلأت
 / 2. ةيلهألا بتكلا راد رشن  ةيناثلا ةعبطلا طسولا

 هيف ىضلت تنأف ٠ هتءارق ىلع لبقت ذإ اًنقح كيوهتسي فيرط ثحب ظ
 هتباتك ىف فلؤملا امبم زاتماءرسيو ةلوهس ىف ىرجب هنأو « بجع هنآل « بضم
 ل للا تادج هقز يدداراق ووهيجي هق علاظت اهو
 ةميق تاقيقحت و تاليدعتو تادايز ةنمضتم ةيناثلا هذه ردصب نأ هعفد ام

 ةيلهاجلا ىف قالخألا هيف خرؤي ىفاضإ لصفب هباتك ذاتسالا أدب دقو
 ىف طارقس ةيرظن نبب ًاقفاوت دج نأ عاطتساو « ةفسلفلا رصع لبق مالسإلاو
 ] : ريهز لوق نيبو « ةفرعملا ةليضفلا » نأ

 مجمجتي ال ريلا نكمطم ىلإ هبلق دهب نمو مذي الفوي نمو

 : ماباصوو مهكحو موعع ًادهشتسم برعلا قالخأ ضرعي وه م
 باهسإلا لمتحن ال باتكلا ةعيبط نكلو ء لاط ول ئراقلا دوي زاجنإ ىف كلذو
 نبب هيف نرقي صاخ باتك ىف ة هيلإ فلؤملا قفوي نأ ىسعف ٠ هجولا اذه ىف
 . ىرخألا ةيقلخلا تافسافلا نيبو هير غلا 5 وادبلا ةفسلفا

 : ريهز لوقب رشلاو ربحا ةفرعم ىلع مالكلا ىف فلؤملا دهشتسا دقو

 رتسس نم ريا نود كاَقلب الو تاشحافلا نود ريسلا

 ( هريس ق هتنغرو ؛ رمأ نم ءرملا ءايحتسا لعجم نأ ديري » هنأ هنم مهفو

 . ما 46ه ةنس ةينوي ددع فطتقملا ةلجم ()

 :عردنا افع



 ءالعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - 5 ١
 كش نرتا فان نيو صب بمال

 حودمملا نيب نأ ىبع امنإو ٠ كلذ دري ملأ ريهز نأ قحلاو « رش هنأ ةرامأ

 دصقب ملو ؛ 00 لا قوم ريس الو « ءايدلا نم أ رتس تاشحافلا نسبو

 . ىقلخ بهذمب ًامونت وأ « أدبم ريرقت هب

 بهاذم ثالث نولثمي مالسإلا ةفسالف نم ةثالث ذاتسألا راتخه دقو

 5 ةحم رصلا ةيفسلفلا قالخألل لثمم هيوكسفف : ةيقالخألا ئداملا ىف ةفلتخم

 ىلع ةبنبملا قالخألل لثمم ىبرع نباو « ةينيدلا ةيفسلفلا قالخألل لثمم ىلازغلاو
 . ةفسالفلا ءالؤه روصع ىف ةماعلا ةلاحل ةلجاع ةروص مسرو . فوصتلا

 لءاضتي دق ةحنرصلا ةيفسلفلا قالخألل الثمم «هيوكسمو» لعج نأ ديب

 نم رات ام نيب « ةيقيفوتلا هتعزن » ىلع فلؤملا لكتي امنيح ءىشلا ضعب
 هيوكسم لوقي انآ اهنآل : ةعيرشلاو نيدلا مكح نم اهبساني ام نيبو ءارآ

 ديعتو « ةيضرملا لاعفألا مهدوعتو ع ثادحألا موقت ىلا ىه ) ٠١9 ص

 لثمب ال هيوكسف.« ةداعسال غولبلاو لئاضفلا بلطو ة؟كحلا لوبقل مهسوفن

 امئاد رظني وه لب . رببعتلا اذه هيلع لدي ام لكب ةحرصلا ةيفسلفلا قالخألا

 ْ لا هل اهي دعب سنن تقفز كل ةيدلا لإ

 دوجو ال ريمضلا نأ » رعز نم ىلع درلا ىن قيفوت امبأ ذاتسألا قفو دقو

 ل لد فلكل فاس لفغأ انافلسلا ىلازغلا نأو « هتاذ ىف هل

 هنأب ١94 ص ىف ىلازغلا نع ريبعتلا ىف قفوي مل هنكلو . 147 ١8 ص

 ني ركفشملا نعي هما ربحا ىلا زغلا مامإلل نإف « هريغ ءارآ باهتنا ١» ىلع لمعي

 هنإ لاقي نأ هريغ ىأر ىضتري نيح هيف لاقي نأ حلصي سيلف ٠ نيئحابلاو
 ىأرلا نأل كلذو ١44 ص ىف حيملتلا نم مهفي اك ء هقرس وأ ء هبصتغاو هبهتنا

 اهضعب وأ اهلك ه ريغ ظافلأ ىلا زغلا لامعتسا نآألو . سانلا نيب كرتشم عاشم

 نيركفملا راغص ىلإ بسني نأ حصي امنإ كلذ نإف ٠ ًاباهتناو ةقرس دعي ال

 5 ه4 ص يرمتنشلا م رشب رهز ناويد رظنا())



 "41 قالخألا ةفسلف

 دتشي ام أ ريثكو . ئدابملاو ءارآلا نم ةضيرع ايند مث نم ىلإ ال ء نيلوستملا

 هريغ ءارآ نم ةديدعلا تاحفصلا بتكي ىبح ركفملا دنع ظفحلاو ىعولا

 د سابتلا ةدشل كلذو « كاذ وأ ركفملا اذه مالك هنأ ًايسان : همالكو

 . هيلق نم اهنكمتو هسفنب ءارآلا

 ىلع :: 7١ ص ىف لوقي ىبرع نبال بوسنملا ريسفتلا ىلع همالك ىفو
 كللذ ( ًاعطق ) ىبرع نبا رخل هلعجم ايدام اليلد ريسفتلا اذه سفن ى نأ

 كحاتج كيلإ' ممضاو» صصقلا ةروس ىف ىلاعت هللا لوق ريسفت ىف هنأ

 نيدلا رون ىلوملا هخيش نع هعمس نمع ةالقن فلؤملا ركذي « بئهَرلا نم

 نيدلا رون نأ انينعي ىذلا امنِإ « لقنلا اذه ركذ انه انينغي الو . دمصلا دبع

 نبال ًاخيش نوكي نأ نكمي الف ه 540 ماع دودح ىف قوت اذه دمصلا دبع

 . رخآ ليلد ىلإ جاتحم ال اذه دعب رمألاو . <78 ماع وت ىذلا ىب رع

 تاطوطخملل عبتتملا نإف + ذاتسألا ركذ امك ًايعطق ًاليلد اذه سيلو

 ةليصألا بتكلا بالصأ ىف تلخدأ ىلا ىشاوحلا نم ًارشك ىفلي ةيبرعلا

 « ىبرع نبال ريسفتلا نأ ىلإ كلذب بهذأ تسلو . نئراقلا ضعب ىلع تيفخو

 . ىيقي ىعطق ال ؛ ىظ ىسانئنتسا لالدتسالا نم عونلا اذه نإ : لوقأ لب

 مل لضفتلا نا هلوق ىف هلا نيا دي زعم لاح هدر ا ناقل ن1

 وه امنإو « نيمولعملا اهيفرط نيب طسو ىه ىتلا ةلادعلا طرش نع جرم

 : كلذ ادقان لاق « طسولا بيصيو ريصقتلا نمأيل هبحاص نم مزاح طايتحا ٠

 هيف هبتشي اميف ًاطارتحا لضفتلا نوكي دق . زحملا بصي مل هنأ دقتعأو . .و

 ىلا وأ 6 اهطيضو هتك يانا لكامل يهين ومالا انآ كدملا

 - ريئاندلا ديري  تاهينجلا نم ةئام احمر نيكيرشك ٠ باسحلا ليبق نم ىه
 01 اذالو فيك ىردأ “اف « طقف' نعيرأ هسفنل ذخأي نأ امهدحأ ىضرف

 ظ ١ .(© ! ؟ طايتحالا

 :عردبا ادع



 و ءابد تأ سبور ىيب ءالعلا ءابدالا ” و مشل د١ ١ "م

 ةئظم ًاضيأ ةكرشلا نإف ء ناكمب ةقدلا نم سيل هقاس ىذلا لثملا اذهو
 ال ةدايزلاب ىلوأ هليمز نأ نيكيرشلا دحأ نظي دقف ٠ ةمسقلا نيح طايتحالل
 . حابرأ نم ةكرشلا ىلع داع اميف ىونعم وأ ىتاذ دهج نم لذب

 عجشيو فعيف ؛ هيوكسم لوق ىلع ًاقيلعت م١ ص ىف ذاتسألا ركذو

 بير الو.« ًاميكح راص اذإ فاكلا مضب مكح نم اهلعل » هلوقب ؛ محبو

 . اههابشأو ٠ لعل ٠ ىعدتسي ىبح « هركذ ىذلا ريسفتلا اذه ىف

 اهاوص « دومحللاو هرشلاو ؛ : هيوكسم مالك نم ركذ ٠ م ص قو

 : ثيدحلاىئو . طاشنلا ىهو « ةحوتفملا ءارلا ديدشتو نيشلا رسكب ( ةّرشلا »
 . دومحلا لباقت ىلا ىهو «هةرتف هنع سانلل نإ مثءةرش نآرقلا اذه نإ ١

 . هّرشلا ال

 .« طلزلا كل غضمي كقيدص » : ىناعلا لثلا ١ ٠ ص ىف ذاتسألا ركذو
 بيع لك نع اضرلا نيعو » : حيصفلا لثملا نم ماقملا اذهب ىلوأ سيلو

 ظ . « ةليلك
 بسح ةبتره ٠ ةمالا عجارملا 090 ماتخ ىف ًاضيأ ركذو

 ًاضيأ ةقيرطلا هذه ىلع ىرج هنأ رظنلا ىعرتسي امو « ثحبلا ىف اهدورو

 يتري نأ هب لوأ ناكو « ةصاخ ةيسرهف ةميق هل سيل ثحبلا ىف اهدورو

 ..هللا ءاش نإ لعاف وهو ء مجعملا فورح ىلع

 ىبودنسلا : ذاتسألا رك ) عاتمإلا 0( هعجأ رم نم ما ص قا ركذ دقو

 سرا كالا دور كرار

 « ةيقيرغإلا ةفسلفلا » ةملك هيف دجنف باتكلا ناونع ىلإ انجاردأ دوعن من
 . « ةينانويلا ةفسلفلا » لعجت نأ ردجألاو . برعلا اهوقي كلذك سيلو

 ةعرطلا ) هذبم أنهم نأب قيقح ىبسموم فسوي دمحم ليلجلا ذاتسألاف دعبو

 :ط مركتو ريدقت لكب ىرتح « هباتك نم ( ةيناثلا

 :عرّدبا افع



 لماوشلاو لماووهلا

 (*) هيوكسمو نايح ىنآل

 رفص دجأ ديسلاو 3 كب نمأ دمحأ روتك دلا نذاتسألا ةرشن
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 «هيف لغوتت نأ ًاقوشم هتءارق ى ًايضام كدجتف ههجو علاطت انه كنكلا ف

 . ةياغلا غلبت ىبح ةحفصلا رثإ ةحفصلا ىوطتو

 طاسوأ بذتجب ىذلا عتمملا زارطلا اذه نم « لماوشلاو لماوملا » باتكو

 ىلوألا ةحفصلا ةءارق ىف تعرش دقلو « ءاملعلا نم ةصاخلا بذتجي اك ءارقلا

 « ةليمج ةعتم ىف ةحفص نحتس ءاهز تعلاط دق اذه ىسلجم ىف ا

 ظ : قيمح باجعإو

 ةدلاحلا ةايحلا بتك نم باتكلاف + هبولسأو باتكلا عوض ومد باجعإ

 ضرعت ىلا لك اشملا كلت « قالخألاو عامتجالاو سفنلا لكاشم جلاعت ىلا

 لئاسملا كلت نأكو «٠ ناكمب الو نامزب ديتتت ال « ناسنإ وه ثيح نم ناسنإلل

 ىه « لماوشلا ١» ىف هيوكسم اهنع باجأو « لماوملا ١ ىف نايح وبأ اهأس ىبلا

 ق ناسنإلل ض رعتس ا ةلعسألا ىهو 5 مويلا ةلعسأ ىو 5 نيم ةلعسأ

 الورق مويلا دعب رمعي نأ ناسنإلا اذهل ردق نإ ةيلاتلا نورقلا

 ها رزقا لاه ندا عقلا .ىيففلا هقول يتاتكلا توات هاتقااو

 ىلع فرتعي نأ لجحلا هكسمي ال لئاسلاف + لقعلا قالطناو رحلا ركفتلاو

 اذه ىف ذك رقيب كلل يحتم ههنم ويد ماذا وا ةنيشلا هنالك يقل

 . ةفاقثاا ةلمشث نم ١9601١ ةنس ويام نم ا/ ؟؛ ١4 ه ددعلا ىتركايد)



 ءالعلاو ءابدألا سو ىيب مس ١ ”«ظ©ث)]َذدً

 لانب ام لثم ريحا نم لانيو ير ل

 . رشلا نم

 باتك هبشأ وه ًابتاك نايح ىبأب كيهانو ٠ ىنايبلا بولسألاب باجعإو
 رومألا هفاوت ةحلاعم ىلع هتردقو « هنايب ةعاصن ىف ظحاجلا نامثع ىبأب ةيب رعلا

 رمأألا نم هفاتلا كلذ نأ كيلإ ليخيل ىتح ٠ عراب ضرعو ليمج باهسإ
 حضاو نايب بحاص هيوكسمب كبسحو . ًاليلج ًاليبن نيعلا ىرت اميف داع دق
 . ًاماكحإو ةقد حوضولا ىلإ عمجم

 ةياغ هيف الذب دق نب رشانلا تدج وف باتكلا اذه جارخإ ىف ترظنو

 نوكي ام برقأ صنلا هيلإ ىدأتب ىبح ىراقلاب لاصتالاو ةيانعلا نم دهجلا

 ةمالسلا ىلإ

 ةياغ ىعسيو حدكي ىذلا رشانلا تامهم نم ىلوألا ةمهملا ىه هذهو

 قالغتسالا ةقبر نمو « فيرحتلاو فيحصتلا قر نم هباتك ررحيل ىعسلا
 . ضومغلاو

 جرم نأ عيطتسي ىذلا رشانلا نإ : مويلا اهوقأو سمألاب اهتلق دقو
 نحن انجوحأ امو « دعب قلخم مل؛ أطخلا نم اميلس « بيعلا نم أريم ًاباتك
 ردص ةباحرب ىلتن نأو « ملظملا قيرطلا اذه ىف راونألا لدابتن نأ نيرشانلا
 . ةفاقثلا ةمدخاو « معلا ةمدخ ابم دصقي ىلا تادقنلا هذه « ملعلل صاللخإو

 بيرق « ةماعلا بدأ نع ديعب ضع بذهم بولسأب اننيب ايفكلذ نوكي نأ ىلع
 سراقي ًاحلاص اًوج قلو هعفن ىجري ىذلا دقنلا وه اليد للا نأ نب
 لعلا نم لعجم نأ لواحت ىذنا ضيغبلا قيتعلا بولسألا كلذك ال « ءاملعلا نب
 ظ ْ ش . لاضن نانو تساعد

 اذه ةباتكب ىلع راشأ ىذلا نأ ئراقلل ركذأ نمح ًارس عيذأ تسلو

 :عرّدسا افع



 مه لماوشلاو لماوهلا

 ؛ نيمأ دمحأ روتكدلا ريبكلا ذاتسألا وه « لماوشلاو لماوحلا » باتكل دقتلا

 دهجلا ىلع تينئأف باتكلا جارخإ ىف ىيأر نع هللا هظفح - ىنلأس دقف

 توفي تانه ضعب كانه نأ تركذو « باتكلا اذه اهم رفظ ىلا ةيانعلاو

 ا ا ا رشان لك اهلاثمأ

 ةجاح ةدشو دقنلا ةدئاف ظعب هنم ًاناميإ ٠ اهرشنأ نأ ملعلل صلخما ملاعلا 0007

 . هيلإ ىراقلاو رشانلا

 - باتكلا لامج اهيلإ ىقاس ةعيرس ةءارق ىهو - ىتءارق ءانثأ ىف ىل رهظ

 : اهضعب كيلإو « هيف لمعلا ةميق نم ضغت ال تانه ضعب

 اهلعجف ( سمحلاا ظافلألا هذهو ) : لصألا ىفءاج ١١ : "ص - ١

 سكعي امنإ هنإف ؛ لصألا نع لودعلا ىضتقي ام سيلو ء ه ةسمحلاا » رشانلا

 . ةعستلا ىلإ ةثالثلا نم دادعألا ىف كلذو ء دودعملا رخأت اذإ دودعملا عم ددعلا

 ةقباطملا : نارمألا هيف زوجي هنإف ددعلا رخأتو كلذ ىف دودعملا مدقت اذإ امأ

 ٠ ( ددعلا باب ) لئاوأ ىف ىنومثألا ىلع نابصلا ةيشاح ى ءاج . اهمدعو

 اهكرتو ةدعاقلا ءارجإ زاج ةفص ددعلا مسا لعجو  دودعملا ىأ  مدق ولف »

 .(! ةزيزع ابمإف اهظفحاف ؛ ةاحنلا نع ىوونلا

 ناسنإلا قلطأ ىبم . بقث هيف رامزم كلذ لاثمو )7: 7١ ص  ؟

 اعضوم قزحو» هجولاو ء فيردتو سصقن ةرابعلا هذه ىف . ( هدعبو هبرق

 رامزملاب توصلا قرخكو اهسفن ةحفصلانم9١س ىف درو دقو . «ًاعضوم
 . ىلوألا ةرابعلا ف صقنلا مهفي نيترابعلا نرقبو ١ ٠ عضوم دعب عضوم 6

 نسفنلا قول وق ال نسيل ىلا ةهركتسملا تاوصالاو ) هدد "4 طم

 . قافتالاب ةدرفم اهدجن امنإو . فئؤتف ابم سانلل ةيانع الو . ةرشك



 ءايلعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - 1" ١

 «ةدرفم » ةملكب هتلباقم هيلع لدي ء « فّلّؤتف » : باوصلا . ( بابلا ريرصك
 قى ءانع دقو ؛ ةرقم وه اع اهنقو , فلؤم بكرم وه ام تاوصألا ىنف

 ىف لثملا هب انبرض انك ةعانصلاب ًاقلعت فيلأتلاو بيكرلل نأ ىوس » : 7 ص

 نم رثكأ لمعي سيل راقيسوملا نأل « قيسوملا ف تاوصألا .ظنو زرحلا ظن

 ظ ) ] . « ضعب ىلإ اهضعب تاوصألا هذه فيلأت

 اهميدأ ىلع دجن ال كنإ ىبح ) ١54 ١١ س اهسفن ةحفصلا قو -:

 ىف اهل اينمتم وأ « ًانوتفم اهرضاح ىلع ًامئاه وأ « ًانيزح اهيناف ىلإ ًاتفاتم الإ
 . سبل ىلإ ىدؤي طبض لامهإو ءاطخأ ةرابعلا هذه قو . ( ىبعم لبقتسملا

 نرقي وهف « اهيضام ىأ « اهتئاف ١» باوصلاو « اهيناف » ةملك ىف أطحلا امأ

 دعب اميف مالكلا هجو نأ امك . لبقتسملاو ؛ رضاحلاو « تئافلا ىضاملا نيب

 . « ىنعم » ةملكب ةجوازملا هيضتقت ام وهو ء لبقتسملا ىف اهم ًاميتهوأ»

 ةدحاو اهأ ىلإ ىدؤي ةروصلا هذبم اهكرت نآل « ىععم » لامهإف لامهإلا امأو

 ا ري يورفلا وانا لي فيجو ظيشت نأ هيررلا ناو [ دانيا قنلذ نمل ع ىناعملا

 | . هانعو بحلا هميت ىذلا ىأ « ىندعسملاب متملا نون رقي ام

 ةنضرعلا تيشمو ٠ لحفلا نارطخ ترطخف ) :1١-١١ 75ه

 لضف ىف رثعت نأ تقفشأ ىب> كئاولغ ىلع تيضمو .٠ كئاليخ ق تررمو

 هدري الءهنأشو ىلخ دق ىذلا طيشناا لاتخما لحفلاب هبشي وهف . ( كباطخ
 باوصلاف . ماطحلا كلذ لضف قف رعي وهف ء ماطخ هحامج حبكي الو دار

 . « كماطخ لضف ى ٠ : هللا ءاش نإ نيعتملا

 : ( همدقُم ورجو « هبدأ ءاسو « هتزيرغ تفعض نم) #5" :١1

 را رعب : ورجو » باوصلاف . | ىت عافدنالاو جهتلا نع ةرابع ىه امنإو
 ةغلابم ىهو « ةأرجلاو مادقإلا ىعمب ىميم ردصم وهو : ملا مضب « همدقم

 ٠ . ه دجاج : ملوق رظن

 :عرّدبا افع



 0 لماوشلاو لماوهلا

 قى كامسالا مهتياغ نءذلا لاهجل ضرعت ) ةحفصلا ةيام قف ”ؤ ا

 غولب الو «٠ ةحصلا "سامتلا ال ةبذاكلا اهذالم بلطو « ساوحلاو ةعيبطلا

 عال د تسيلف . حتفلا ىلع امهمانبل الو ؛ نيتملكلا بصنل هجوال . ( ةداعسلا

 «كامهمالا ىلع ناتفوطعم ناتملكلاو « ةفطاعلا « ل » ىه امنإو « ةئرعتلا ال هذه

 ظ . عفرلا امهيف هجولاف

 هسفن ىلإ هبحاص ةدوم زارتحا كلذ لعاف ضرغو ) 1 : ؛ه-
 ؛ هتيقوت ىأ « اذك نم تزرتحا لاقي امنإ « ( هايإ هتبحمو « هل هتدوم راهظإب
 ىنعمب عمست مل اهنأ اك « انه اهل هجو ال قوتلا ىنعمب « زارتحا ه ةملكو
 + ةيلك نك 4 ىرخأ ةبقع تفقول ةيوغللا اهتدص انضرتفا ولو « زارحإلا

 اع ةدوم .نارعا ( ابمأ وص نأب ىحوت 2 « هسفن ىلإ »

 اذإ باشلا قمح مل ) : نايح ىبأ لاؤس ىف ءاج 40-89 : ١17

 نم تسياو « ةوقلاو ةدشلا : ةناتملاو « ( ةناتملاو ةتامزااب هسفن ذخأو « خياشت

 ع « قلحلاا ةناتمو ١» : لاقو حرمدل قلحلا ةناتم اهم دارأ وأو « خويشلا ةفص

 ىأ ( هلأ وذ » لاقي 57 « ةناتم وذ خيش لاقي نأ فوأأملا نم سبيلف

 ةتامزااب ١ هجوااف ء خويشلا صئاصخ صخأ نم ىهو « ةدابعو كسسنت وذ

 « ناي> ىبأ مالك نم عضاوم ضعب ىف تدرو « هلأتلا ١ ةملكو « ه هلأتلاو

 . ١58 ص اهنم رظنا

 عجرو « طاغلا ريكو طغللا دتشا ! تاهيه تاهيه) م ا/: ه5-٠

 هدف ىو . ( ”مهاولاو مهولاو , مهافلاو ”مهفلا هللا تافو ٠ ططشلا ىلإ "لك

 ”مهولاو 6 ”مهافلا مهفلا هللاو تافو ١ : امءاوصو . ءاطخأ ةعبرأ ةرابعلا

 معا كالا هروصت وأ قحلا ةفرعم ىف ءابغلا سانلا كردأ ىأ « ؛ ”مهاولا

 . قداصلا روصتلاو حيحصلا

 عربا افع



 ءالعلاو ءايدألا نيبو ىنيب - ١ "م1

 عيمج ليصحن دعب الإ هيف ملكتي نأ نكمي سيلو ) او : ه4

 ىه اهنأ تامدقملا ف فورعملاو . ( هل تدّهمو هل تمادُق ىلا تامدقملا
 . اليهستو ًاريسيت هيدب نيب نوكتو « اهدعب ال دهمت ىلا

 . ؛« هلجأل تدّنهَمو « هل تمادَنق ىلا » : طبضلا هجوف

 هانركذ ام ريغ قيرط عضوملا اذه ةفرعم ىلإ ناك ولو) ”: 50-65

 هللا ىضر  مهلإف « اهتعاذإو ةكحلا ةعاشإ ىلع صرحلا لهأو ءامدقلا هكلسل

 ًاقيرط الإ بولطملا اذه. ىلإ اودجم مل نكلو « اولخم الو اوفسأ ام  مهنع
 ع هو انهاه فسألا مدعل سيلو . ( ,هدهج ةياغب هولهسو هوكلسف ًادحاو

 ى مدوهجم لذبب اولخبي ملو مهدهج نم ًائيش اوصقني مل مهلأ دارملا لب
 . اوصقن ام ىأ « اوفشأ ام » هللا ءاش نإ هجولاف . ةقيقح ا ىلع روثعلا ليبس

 . ( ههشب

 ردصتت ملو « هيف نواعتت ىلا ةعامجلا تفلتخا اذإف ) 1" : 55 : ٠م

 . ( هريغ ف رهظي ام توافتلاو نهولاو للحلا نم هيف رهظ دحاو ىأر نع

 . دحاو ىأر نع رودص اهنم نكي مل ىأ رادصت ملو ١ باوصلا

 هريغ هلفشأو . صقن اذإو داز اذإ  هفشي مهردلا فش لاقي ٠ : ناسللا ىو

  كلذك تسيلو ( طوبضملا شيعلاو ةبوبحملا ةايحلا نإف ) ” : 74 : 5

 . هتمعذو هبيطل هلثم ىبمتي ىذلا ىأ ١ طوبغملا شيعلاو » ىه امنإ « لاقت

 هذه ىف نوتكفني نيملكتملا نإف ؟ الوأ ملظأا دح امو ) ه : 4 11ه

 عضوم ى انه كفني) لمعتسا (؟) : ةيشاحلا ىف ءاج . ( اريثك عيضاوملا
 ى ةلمعتسم انه « نوكفتي ١ نإف « مقتسي ال ريسفتلا اذهو . ( ضافأو قلطنا

 اذه. . دحّتت الو مهوارآ نبابتتو نولصفنيو نوفلتخم ىأ « ىعيبطلا اهانعم

 باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا نكي مل » : ىلاعت هلوق مهضعب رسف ىعملا

 :عرّدسا افع



 د لماوشلاو لماوملا

 رهاظلاو ١» : لاق . 4894 : م نايح ىبأ ربسفت رظنا . ( نيكفنم نيكرشملاو

 ا ا

 . « هيلع وه ام ىلع رخآلا رقم مهنم

 ردقب بّصتعلا ةوق لامعتسا ىهف ةعاجشلا امأف ) ٠8 : والا 5

 ةوقلا ) الو ( بصعلا ةوق ) مهحالطصا ىف ءاكهلا لوقي سيلو . ( ىغبني ام

 . ( ةيبضغلا ةوقلا ١) و( بضغلا ةوق ) نولوقي امنإو ( ةيبصعلا

 تصقنو تلك امبر بضغلا ةوق نأ انركذ دقو ١١4 : ١ ص ىو

 هنآل ) "707 ص ىو « ةعاجش ىمست الو . ةصقنمو ةليذر نوكتف ىغبني امع

 هيوكسمل قالخألا بيذبم ىق ءاجو . « ةعاجشلاو بضغلا ةوق هيف لمعتسي

 ىوقت « ةنيابتم ثالث ىوق اهنأب قالخألا ملعت ىف دكت قف ا و“ ١9 ص

 ةقطانلا ةوقلاف . بيدأتلا وأ « ةداعلا وأ « جازملا بسحم فعضتو اهادحإ

 ةوقلاو . غامدلا ندبلا نم اهلمعتست ىلا اهتاآو « كا نيتشتا مولات ريش

 . دبكلا ندبلا نم اهلمعتست ىلا اهتلآو « ةيميهبلاب ىمست ىلا ىه ةيوهشلا
 ندبلا ىف اهلمعتست ىللا اهتلآو . ةيعبسلا ىمست ىبلا ىه ةيبضغلا ةوقلاو

 ] ..« بلقلا

 : تاوزعلا و: م وسم ىواسملا ) ةملك تدرو 9 : 5 ا

 : لاف ةيئاسم نع هتلأسو : لاق » : ناسللا قو . فيفختلاب « ىواسملا و

 ناف رح ام.مأل زمهلا عم واولا اوهركف . ةئواسم اهدح امنإو « ةبولقم ىه

 تاصرإ يركاك نإواامإ 2 . ابن واسم ىل لع ليخلا : موقو ٠ . نالقاتسم



 ءارلعلاو:غازدألا نيبو قبب بنا "6
 رس ويوجه سلا توسان طاع اجو تح سس دع

 ف ءاجو . سوماقلا ىف هوحت دروو . « ىرجلا ىلع اهلمحم اهمرك نإف بويعو
 حتفب ةلعفم ىلع ةأوسم اهلصأو : ةرسملا ضيقن : ةءاسملاو ١ : حابصملا

  لمعتسا نكل . ىواسملا ىه لاتيف « عمجلا ىف واولا دري اذهو . نيعلاو ممل

 . « هبياعمو هصئاقن ىأ « هيواسم تدبو . اففخم عمجلا

 4-71٠١ : 3٠١-١١ سرعلا ددقم نالف » : ةماعلل لثم ىفو) «

 اذه لثم ىفو « اهفيرحتب قطنت ةرابعلاو . (هسفن ىلع لخبي ىذلا نع ةيانك

 ةلوهسلا هذبب رمي هعدي الأو صنلا ىف هبايترا ىلع هبني نأ رشانلاب ردجب .
 ليوط قيقحت ىلإ جاتحت ةرابعلا هر ٠ هذه نأ ىلإ راشأ هيوكسم نأ اميسالو

 فلنا فل نيب دس ولا اهو كاكا

 نيينانويلا نعبو برعلا ..

 نم هارت ام تايئرملا ةبيغ دنع ىرت سفنلا نإ ) 85 : ١170-8

 امالع لاع هدهوب حق ردكم ا: ناكل اهروصت لوس كلذوب هااهوويفتت

 بيجع فيرحت اذهو . ( اهنع ىنعفدي نأ هنكمُي ال ةرورض هسفن نم ناسنإلا
 ًاعيمج سانلا ىادحتي هيوكسم لعج ىذلا امو .مهفلا دنع مقتسي الو 5

 نأ نوعيطتست ال مكنإ : مل لوقيف رئاثلا بولسألا اذهب ةلأسملا هذه ىف
 نأ هنكمي ال ةرورضو » : هللا ءاش نإ نععتملا باوصلا . ! ؟ اهنع ىنوعفدت

 ةيرورضلا رومألا نم تابيغملا روص راضحتسا نإ ىأ ٠ « اهنع ىنغتسي

 منو ركل ءأ هتارك ار ملل اينع ىعدم نا ناجل تدب ال ىلإ

 . ةايحلا دقاف دعي ليختلا و ةر ؟١ذلا دقافو . هماكحأ هل

 ريا ربا تح راص مل) ٠ - #1١51 :ا1١ ١8

 هر اقوقشم رعشأا عدي ىبح ةيهادلاو قلفلاب ايف رواشن

 .لحنال ةعيقب بارسك داع هعفانم ةياغ بقعتو هسفنل رصتناو هنأشب درفنا اذإف

 ةفاصحو لقعلا ةوق هنم رهظت ىذلا لجرلا نأش ى ثدحتي وهف .( رمي الو



 "4 لماوشلاو لما وملا

  ًاحلاص أكحو « ًايرقبع ًاديدس ًايأر هدنع دجيف هرحغ هرعشتسي امنيح ىأرلا

 ىلوأآلا ةلاحخلا ىف هنأ دارملاو . ريبدتلا دسفأو مكحلا ءاسأ هسفنل ركف اذإ هنكلو

 روتسمو بقاوعلا ءىبخ نم هل فشكنيف اهرارسأو رومألا نطاوب ىلإ لغلغتي.

 ةفاصحلا نم لهو . بيغلا نععب رظني وه امنأكف . هريغ ىلع ىع ام جئاتنلا

 ثيغلا هركي نأ ىلع هلمحو هريشتسم عدخيف لجرلا رواشي نأ ىأرلا ةيرقبعو

 اك « ًاقومرم بيغلاو « ًاقوقشم ّرسلا عدي ىح » ةرابعلا باوصف ! ؟ هبيعيو
 . ( هسفنل بصتناو » ةرابعلا رئاس ىق باوصلا نأ

 حاملا . الثم كلذل برضأسو ) 39 - م: )56-8

 امهنيب لصح « ةبسانم امهنيب ناكو سرفلا جازمل ابراقم ناك ال ناسنإلا

 لعجلاو دودلاو رابغلا هنم نوكي ىبح جازملا دعابت اذإف : ةهحا كلت نم لوبق

 آرهد ناويحلا اذهل ىبسرامم ىلع انأو . ( ههّركتو ناسنإلا هنم رفن بابذلاو

 ركذ نم دجأ مل سورطلاو رتافدلا هلجأ نم تبلق ام لوطو . اليوط

 رقحم ءىند ناويحلا نم برض اهب دصقي بير ال ةفرحم ةملكلاف « « رابغلا ١
 + سكلاب رف عمج : « رابناا 0 وهوت# اهلث اديوب تار الاو يرد ووؤتلا رظانيإ

 دارقلاب ةهيبش ةبيود رسكلاب رينلا ليقو « دارتقلا : رينلاو » : ناسللا ىف ءاج

 عسلت دارقلا نم رغصأ ةبيود رئلا ليقو . اهنبدم مروت ريعبلا ىلع تبد اذإ

 . « رابنأو رابن عمجلاو . صوقرحلا وه ليقو « مريو اهتعسل عضوم رتتنيف

 هفوختي ىذلا امو ىبدقتسا اذإ هب ىاحتي ىذلا امو ) 8 : 5 0/١

 فال:(2 لحن » لك ريع نهال ف هاهو ) ىيوملا ىلإ حنج اذإ

 اذإ « اناولحو ةوالح ولحم ىلحو . لحن ىيعو ىبلاقب ىلحو » : 0

 ريسفتلا اذهو . ( « نيعلاب ىلحت ىنعملاو : بولقملا نم وهو « كبجعأ

 ؟ ىصقتسا ذإ هيلع لصحمو هديفيو هب رفظي ىذلا ام دارملا نإف ٠ مقتسي ال
 قو . « لئاطب لحب مل» : ملوق نم وه امنإو ؛ ءىش ى ةوالحلا نم سيلو



 ءاللعلا و ءابدألا نيبو ىيباح ؟ ضن

 مهوقو : ىرب نبا لاق . تبصأ ام ىأ « أيلح هنم تيلح ام لاقيو : : ناسللا
 ( ةدئاف ريبك دفتسي ملو رفظي مل ىأ ٠ لئاطب لح مل

 باوصلاو « لقنلا ىف أطخ ناسللا نع حراشلا اهلقن ىلا ةرابعلا ىف نأ ىلع

 ظ . « ولحن الحوو

 ركسلا وأ لسعلا عم بكرت اذإ لحلب لعفي اك ) 4 - ه : ١1م9 9 ام

 ةروصلا هدش ىلع ةملكلا ت'دروأ ىردأ تسلو . ( ًانببجتتكس ىمسيف

 باوصلاو أطحلا ةمئاق ىف تثحب ىنإف ؛ ىعبطم أطخ ىه مأ لصألا ىف ةئطخلا

 نإف نكي امهمو . ًاركذ اهل دجأ ملف  ةئاملا تزواج دق ةليوط ىهو -

 « مولعلا حيتافم نم ١٠ه ةحفص ىلإ حراشلا راشأ دقو . « انيبجنكس » اهءاوص

 تدعو انين[ ومو ةقلكلاب قلعت ايش دا ملف ةحفصلا هذه ىلإ تعجر دقو

 5 ٠١ 5 ةحفص فق اهيلإ ةريسب ةراشإ

 وأ نيبتكتكس) اهيف هلصأو . ةيسرافلا نم برعم نيبجنكسلاو

 ساجنيتسال ىزيلجتإلا ىسرافلا مجعملا فاك ( نيبكنك رس )
 ظ .

 لوألا ىلإو .(بابلألا ىلوأ ةركذت ىف ) دواد ىناثلا ذخأملا ىلإ راشأ دقو

 1 كيسا نهاسك رف لوألاو 3 ) ةب رعم لا ةيس رافلا ظافلألا ف١ رس ىدأ

 . ( نيبتكنأ ) و ( اكرس ) نم ىناثلاو « ( نيبتكنأ )و

 . لسعلا هانعم ( نيبتكنأ ) و . لخلا !هثانعم ( اكرس )و ( ىكيس )و

 ةغل قا ودو 4 ءارهصال ءاود دختب ضماح ولح بارش لك هب داريو

 نم ( بارش ) ةدام ق هتعنص رظناو (٠ (0المعأ ) : نييب رغلا نم ءابطألا

 , "و "م 2 "”9- ١" ص ناكدلا حاهنمو « ةركذتلا

  سوماقلا بحاص ركذو « ناسللا بحاص هركذي مل ظفللا اذهو

 :عرّدسا افع



 230 . لماوشلاو لما وهلا
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 هبحاص هيف ملكت الو « ىيلاوجلا هيلإ رشي ملو « هب ىوادتي غمص هل تابن وه
 هناويحلا رظنا « ظحاجلا مالك ى ًاميدق هلامعتسا درو هنكلو . ليلغلا ءافش

 . لاقملا بتاك قيقحتب ( ١55 : ه )

 « بيرغ طبض اذه « ( هرمأ نع ردّصُت ىتح ) 15 : 145 4

 قو . دالبلا نعو ءاملا نعو درولا نع ردص نم ابنإف ( ردصتت ) هجولاو

 2 هصحاص لاق « ( ىبس رداصم نور دصتيو ادحاو اكلهم نوكلم » : ثيدحلا

 ؟ مهماينو مهابعأ ردق ىلع ةقرفتم رداصم ةكلملا دعب نوردصي ) : ناسللا

 ةلامعتسا لمعتسي امنإإف رادصإلا امأو « ( ريعسلا ف قيرفو ةنجلا ىف قيرفف

 . ردصي الو دروي نالف : همتي ال مث ًارمأ ئدتبي ىذلل موق زاجم ىف ًاصاخ

 . ١ مقر هيبنتلا ىف اذه ريظن قبس دقو « ردصأو دروأ ليق همتأ اذإف

 عوجمو © فيرشتلاو مظعتلا نم ةوبنلا عبتي اش ) 1986 : ٠١

 جراخ رمأ  كيلمتلا و ةمامإلا ةبترم اهتيب لهأ سامتلاو « عبطلاب اه سانلا
 دنع ةعجنلا ١» :ناسللا ىف ) : هلوقب حراشلا اهيلع بقعو ( ةداعلا مكح نع

 . ( ؛ هعضوم ىف الكلا بلط ىف بهذملا : برعلا

 نع ديعب صنلا نكاو « ًاميلس ن هنلا ناك اذإ ريسفتلا اذه حصي امنإو
 ةهجح ىلإ ةملكاا ٠ نم ايلععلا ةطقشنلاب هددت أمئيد باوصلا هج و 4 باوصلا

 : عوخبلاو . «عوختي» امتءارق نوكتل نمميلا وحن ىلإ ىلفسلا ةطقنلاب و « راسيلا

 ٠ ناسالا ىقلو « فيرشتلاو مظعتال نابسانملا امهو « ةعاطلاو عوضحلا

 « تررقأو تعطأو تالذت : هل تءطو « كلذك ًاعو# ةعاطلاب ىل عممو »

 يوك نيو وتلا ع احسالا هنع هللا ىخر رمع ثيدح قو

 . (؛ ةعاطب انل

 ,لب ٠ نيبجنكسلاب اذه سيلو ء « فورعم ءاود » : لاقو « ( جنيبكسلا )

 عربا افع



 ءالعلاو ءايدألا نيبو ىنيب - ؟ ف

 . فاقلا رسكب « تهقف » ىه امنإ ( 2 ىشلا تهقف )07: 555-56

 ههقاف : خول ا ةبلغلا لعف وهف ( هقف » امأو ٠ سوماقلاو ناسللا ىف 51

 . هيف هبلغف للعلا ىف هثحاب ىأ . ههقفف معلا ف

 . ءابلا نوكسب تدرو اذك ( هرئبتو هبقلل وأ ) 8 : ؟اله 7
 طبضو « هانعمو هنزو قا بقللا ريظن زبنلاو ء اهحتفب « هزبن ) باوصلاو

 ه1: وضم وهف نوكسلاب ليلا امآو «.ءابدألا قم ردك لع ىلع ةنلكلا ةالع
 وا' : 65" د لد لق تاكل ف اهلا اذوب روك دقو. اس قلك از

 ظ ظ ظ ل ب فيو

 باوصلا ( ىصقتسم لئاسملا هذه روص ىق رم دق ) 4 : 5750-4

 .«( ردص قو

 مرهش نم موب لوأب سرفلا هلعفت اك 2 ١4 تاو ع موا
 . ( ؛ نأ ريناب ٠ ىمسملا موي رخآب و « « زمره » ىمسملا

 عضولا اذ ( نا ريئاب ( امأو . رهشلا مايأ نم موي لوآل مسا رهرشهو

 ىدوعسملل بهذلا جورمه ف اك: < 1( نا رأ /( باوصلاو . باوصبي سيلغ

 . ( سرفلا مايأ ركذ ) باب ىف 1958 عبط 7٠١ : ؟

 . ١١5 ص ىزياجنإلا ىسرافلا مجعملا ىف ساجنيتسا ًاضيأ هركذو
 ؛ («نارينأ »+ ) بتكت نأ هجولاف « ةدحاو ةملك « ناريناب » تسيلف

 ًامسا نيثالثلا رهشلا مايأ نم موي لكل نولعجم سرفلا نأ ركذلاب ريدج وه امو
 لزلاو رك يسجل و يي رببلل [اعيرك د اها نرتالا يبت ماع

 ظ اوتو رك جاتا حا

 5990007 ا لا 8 ب.ماا_ م0

 « ةبيرق ىأ (« ةيناد ١ باوصلا . ( غامدلا نطب نم ةيتاذ ةفوجم ةيصقو



 نم ١7 راه س ىف رحخآ وج ىف اهدورول سيلو « انه « ةيتاذ » ةملكل هجو الو
 . عضوملا اذبم ةقالع ةحفصلا

 ١" ٠١ : مظتكا دسو قتل اب ذخأ درو اذإ رمألا اذكو ) ه ( .
 حتفو مءملا مهغب قّنماو . « قدخملاب » وه امنإ « دحأ هب لقي مل طبض اذهو

 قانحلا عضوم ةحوتفملا نونلا ديدشتو ءاحلا ٠ هب قن< ىذلا لبحلا وهو :

 ديدشتلاب قتخم قنعلا نم هعضومو » : ناسللا ىفو ٠ قنختا هزم غلب لاقي «

 مجنلا ىبأل ناسللا بحاص دشنأو . « قانحلا عضوم ىأ « هقنخمب تذخأو :

 : نسا ىلإ «تيراط: دق نسقنلاوب

 : ىلغتلا ىتح نب رباجل ١10 : " ناويحلا ى ظحاحلا دشنأو

 ضد كفار هكا ورمع ام كرمعل

2 
 ب

 قفومب 4 ءأ ليل مدختل

 - ًايضغم فيسلا ىلإ موثلك "نبا ماقف
 قحاب هنامدن نم ثتلسمأف

 ةكرحلا ”سفن رمألا كلذ ىف ناك هّضرغ نآل) مساع : مس م؟

 . « ةكرحلا سفن » باوصلا ( ةضايرلاو

 ضرألا نم طيسب ىلع اهعضوو لابجلا عفانم نإ ) 5 : يه. مم

 ىلع اهفطع امأ « اهعضو عفانمو ىأ ؛ ايهظو وا باوصلا . ( ًادج ةريثك

 0 . مقتسي الف « عفانم »

 ةهج تفرع اذإف بولطم لكلا تاهج هذهو ) 1١-8 : م51 مو

 : باوصلا . ( ىرخألا نع اهدحأب ملعلا ىتغي شياو ٠ ىرخأ كاع

 . تاهجلا ىدحإب ىأ . « اهادحإب »



 ءالعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - ؟ مآ

 : ىهو . ( ةعب رأ ةمسقلا نم لصحيف ) "54-058"

 تاس طا ع
 : ا

 . تنام ريغ قطان ريغ ىحو

0 500 
 . تنام ريغ قطان ىحو

 . عفرلاب « تئام» : باوصلا . ( تئام قطان ريغ ىحو ) 1 8

 . ( كلفلا ىلاع رحبلا قيمع ملعلا كلذ . تاهيهو ) 4 : 5506

 لودعلل هجو الو « كلفلا ىلع ٠» لصألا ىف اهنأ ىلإ ةيشاحلا ىف ريشأ دقو

 ىلع ةهبشم ةفص ىه امنإو « رج فرح تسبيز انه « ىلع» و « لصألا نع :

 « ىلع » ذخأم هنمو « عيف رلا ىلاعلا وه ىلعلاو « ”ىئشو ىنغ لثم ا

 مجنتلاو ٠ ةناهكلاو ةفارعلا نعب قرفلا ام) /١1 ١8 : سمو مال

 اهلصأ ىف ةملكلا نأ ىلإ ةيشاحلا ىف هبن دقو ء ع ؟ رججأرلاو ةفايعلاو « قرطلاو
 3 فيحصتلا نف 8 آد كيعد رج زلاب وز ا حيحصت و . 1 وزجلاو 0(

 وه اذهف : ةلمهم ءاح ريصتل طقف ميدل ةطقن عرب « ورزحلاو » باوصلاو

 : ًاورح اهورخن ردطلا انوزح : ديز وبأ ٠ : ناسللا فو . ندعتملا حيحصتلا

 . « ًارجز اهانرجز

 ةعبرألا ١ : لصألا ىف ىه ( ةعب رألا ءايشألا هذه نآل) * : م17

 , الطاَض ًاميقتسم ماد ام لصألا نع لودعلل هجوالو 3 ؛ ءايشألا

 ردانلا صنلا اذه ةءارمل باسو تاحيحصتو تاقيقحن ضعب هذه

 ىلإ هميدقت انسحأ امب ةئنهتلا مظع ناميركلا نارشانلا أنبم ىذلا . عتمملا
 ا ءايدألا

3 



 "ا لماوشلاو لماوملا

 حورلا هذبم ًاعيمج ءايدألا داشأ انك ديشأ نأ لبق ىلقلا عدأ تسلو

 « كب نيمأ دمحأ روتكدلا ليلجلا انذاتسأ اهيلإ اعد ىلا ةيملعلا ةيضايرلا

 ءاهري رحمت لع فرش. ىلا ةلخا ق هناتك دقنأل تاجغإ ىف توعد: ثيل ئذلا
 توا هذه هود ىف «فاعأ امينا نأ ةلئاك ةيرقلا كيك ري هولا اك
 . نب رصاعملا انداقن مويلا ذنم دوست نأ بجب ىلا ةيملعلا ةيضايولا

 نآ لب « دوقنملاب أ ريهشتو اح رج سمألاب ناك اك ىبدألا دقنلا دعي ملف

 رمأ راثعلا نإف .ةيملعلا مهتماركو ءابدألا رادقآ “سمي اميف دجلا عنطصن نأ
 , لقعلا بهاذ وأ « رتغم الإ كلذ ىف باتري ال « ًاعيمج ءابدألل ضرعي

 : ىأرلا ىن ةلداجمو ةنواعم نوكي نأ ودعي ال دقنلا رمأو . سفنلا تفاهتم وأ

 اروض# نسل وعن معلا مداخ ًادبأ دقنلاو . باوصلا لإ ىددهتلا ىف ةكراشم وأ

 3 حمس قاخ 8 تردآلا هيلإ ىتأتي عيفر نف وه املإو . ءاحم ا نونف نم ًائيه

 . مرك باطخو

 :عردسا افع



 ىضترملا فيرشلا ناويد لوح
 "5 مهو

 ما نامصلا تحرم و رول

 نوراه دمحم مالسلا دبع لقب

 مولعلا راد ةيلكب ذاتسألا
١ 
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 ةامسملا هيلامأ بحطصأ تنكو . ىضترملا بدأب ًاميدق بدأت نمم تنك
 ىلامألا هذه لازت الو :٠ ىرخألاو ةنيفلا نب اهيلإ عجرأو « رردلاو ررغلاب

 رسفتلاو ةغللاو بدألا لوصأ نم ًاماه ًاعجرم « مامثلا فرط ىلع ىم

 . ةدااحلا ةيب رعلا ةفاقثلا ناولأ رئاسو « ثيدحلاو

 , ليلق ردان وهو « عجارملا ىبش نيب أ روثنم هرعش نم ًائيش أرقأ تنكو

 نم لضاف بيدأ ملاع دي ىلع رابجلا هناويد هيف رهظي ىذلا مويلاب ٍلعأ نكأ ملو
 لكب ريدج رافصلا ذاتسألاو . رافصلا ديشر ذاتسألا وه . قارعلا ءابدأ

 . ريبكلا ناويدلا اذه رونلا ىري نأ ىف ًاقداص ًادهج لذب هنأل . ريدقت

 نيماحما ةرمز ىف وه لجر ىبدألا ءبعلنا اذنم ضهني نأ عقوتأ نكأ ملو

 هرهظيو هلمحم علطضي دعب اميف هتيفلأ ىكلو . هلمح ءوني الو هب لقتسيف
 . لالا ىلإ نوكي ام برقأ وه المع

 ىس اوم تى نيسحلا دمحا ىبا َس ىلع م.ساقلا وبأ وه ىضت رملا فيي رشلاو

 . ماه ةنس لي ربأ ددع م السإلا ةلاسر ةلحم («)



 4 ىضترملا فيرشلا ناويد لوح

 نيسحلا ْن ىلع ن كمحم ن رفعج نا ىسوم ن مها ربإ ن دمحم نا

 . مالسلا هيلع

 . ( 89-1١05 ىضرلا دمحم نسحلا وبأ فيرشلا رعاشلا هوخأو

 كلملا كللذب هبقل . بقانملا ىذ رهاطلاب بقلملا نيسحلا دمحأ وبأ امهوبأو

 . مهميعزو مهمامإو نييبلاطلا معز دمحأ وبأ ناكو . ىبموبلا ةلودلا ءاب
 : هتديصقب ىرعملا ءالعلا وبأ هاثر ىذلا وهو

 فاتسملا ٌرينعو فيسملا لام فافدك ثاثداحلا تيلف ىدوأ

 َ : اهيف لوقي

 فادصألا ىف ردلا هلبنيسرحح 0/1 ريغت نيسحلا ءزر ىف قحبو

 دقو عيطملا : مهو ٠ ءافلحللا نم ةعبرأ ىضترملا فيرشلا رصاع دقو

 ترمتسا ىذلا عئاطلا مث . ةنماثلا زواجتي مل ىضترملاو ةفيلحللا اذه قوت

 هنبا مث . 477 ةنس ىلإ اهيف رمتسا ىذلا رداقلا مث ء ”ا/١ ةنس ىلإ هتفالخ

 . مهنم ىضترملا هرصاع نم رخآآ وهو مئاقلا

 « ةلودلا فرش :هءانبأو ٠ ةلودلا ءابب نييهموبلا ةلود نم رصاع انك

 تال ني راهلاك ولأ م + ةلاودلا لالج ندلا كو ع ةلودلا ناطلسو

 : ىجموبلا ةلودلا ءاهبب ةلصلا قيثو ىضترملا ناكو . ةلودلا ءابب نع ةلودلا

 تاع نيو. .ل وفل دار لاحت ل نايف درا هيعأ تشو هرعش ناكر
 مهجاتنل ًاحيسف ”الاجمو : ءابدألاو ءارعشال الئوم تناك نييبموبلا ةلود نأ
 1 ريدقتو زازعإو رابك ! لك مهدنع ىلي ىذلا ىنفلا

 1317 دفملا ةمالعلا هذ اتسأ ءايدألا ءاملعلا يه ىضت رم لا فيرشلا رصاعو

 ىحملا . ديفملا خيشلاب بققلملا غ ىدادغبلا ىريكعلا تاعتلا نب دمحم نب دم# هيقفلا وه )١(

 . ديفملا خيشلاب قام رلأ ىسيع نب ىلع هخيش هبقل دقو ؛ ملعملا نباو تا ةيغ ىأب



 ءالعلاو ءايدألا سدو ىبب ا د

 ةتاين ننا رعاشلا كلذكو ٠ لوصألاو هقفلا ىضرلا هوخأو وه هيلع أرق ىذلا

 « ةغللا هيلع اسرد دقو ىدعسلا رمع نء زيزعلا دبع رصن وبأ وهو . ىدعسلا

 نم رثكأو « بدألاو رعشلا ىف ىنابز رملا هللا ديبع ىبأ ىلع ىضت ملا ذملتت امك

 . ىلامألا ىب هنع ةياورلا

 ىلعو 2« ىخونتلا نسحملا ن لالهو 4 ىباصلا ىاحإ وبأ : هرصاع نمو

 دادغبب ه "145 ةنس لوألا عيب ر نم نقب سمح ىضترملا ةافو تناكو

 : هتافو دنع لاق هنأ ىوريو . اهل نفدو هراد ىف هئنبا هيلع لص ثيح

 ىتداعس نع ىبقاع ىظح ناك نبل

 ملحم قثاو ىئاجر كف

 ىتلاو ةيعتلا داز ُْق 8-1 نإو

 رك نيف كيلا ده رف

 : ةيملعلا هتايح

 3 ف افلؤم 00 تافنصمو و تافلؤم يقترملاو

 ل هبخأ 0 (0 00 :

 عا راد رومأب مارق نم ناك ىفترملا فيرشلا نأ هركذ رددت امو
 هتسردم قف ناكو « بادالاو مولعلل ةس ردم ظعأ دعت تناك ىلا دادغب ى

 . ءزج فلأ نيثالث وحن ةصاحلا

 00 اا

 )١(اين تاكلخ ١ 0



 س.ءأ ىضترملا فيرشلا نا ويد لوح

 شيعلا ةنوئم اهبءالط ةيافكب دهعت ةصاخ ةسردمه هراد ىف هل تناكو

 سيطارق ىلع اهدراوم قفنت هارق نم ”ةيرق اهيلع فقو ذإ « ةايحلا بلاطمو
 خيشااك « ةيرهشلا تايارجلا مهيلع ىرجت تناك نذلا ذيمالتلاو ءاهقفلا
 . رهش لك ىف ًارانيد رشع ىنثا هيلع ىرحجبن ناك ىذلا ىموطلا

 ةعب رأب ةصاخلا هك المأ نم هلخد نوخرؤملا ردق دقف « كلذ ى ورغالو

 عايضلاو ىرقلا نم كلتمي ناك هنأ اوركذ امك « ماعلا ىف رانيد فلأ نبرشعو

 راجشألاب ٌفنح رهن اهنيب اميف باسني « ءالبركو دادغب نيب ةيرق نينامث وحن
 نر رزاتلاو :تالباسلا تخييرأ ادقاوب + :ةرمثهو ةرهزم نون ام 6 .كالقلا "راو
 . اهفوطق و اهرامث

 وه امنإ رانلا ىف دولحلا نأو « هنم مظلا رودص عانتماو « هلدغو لجو زغ

 جر ال رارقإلاو ةفرعملا لهأ نم ةريبكلا باكترا نأو ٠ ةصاخ رافكلل

 هللا ىخر بلاط ىبأ نب ىلع : ملوأ « رشع انثا ةمئآلا نأو . مالسإلا نم

 . نوموصعم ًاعيمج مهو ؛ رظتنملا ىدهملا نسحلا نب دمحم : يهرخأو « هنع

 لاقت ىلا ءارآلا نم ريثك نيب عمجلا نكمي ال ذإ ٠ قيقحتلا دنع حضتي.
 . كانهو انه

 ىرضاح باجعإ ىعرتسي « ًاملكتم ةرظانملا ىف ًاملع هللا همحر ناكو

 . هسلاجم نم ًاسلجم رضح نأ دعب ىرعملا ءالعأا وبأ هنع لئس دقو . هسلجم

 هلأسأ تثئج امل هنع ىلئاس اب

 راعلا نع ىراعلا لجرلا هنإف



 هارت وسما نيبو يب 0

 لجر ىف سانلا .تيأرل هتئج اولا

 راد ىف ضرآلاو. ةعاس ىف رهدلاو

 « هقفلا ىف ةيمامإلا مالك طسب نم لوأ ىضت رملا نأ ةيمامإلا ضعب ركذو

 : لوقي كلذ ىو « لئاسملا ديقو ؛ ضماوغلا جرختساو « موصخلا رظانو

 مالكلا رخل ىدللا““ قيوك 9 مهلا عركم ًاضئاغ ىالول ناك

 ماهفألا نم اهتبرق ماه فألا نع ًافطل طشت ناعمو

 مارح نم هتصلخ لالخو لس بل هنقحلا قيفدو

 حملت تنأو . لوألا ماقملا ىف ندلا عضي . نيد لجر ىيضترملا ناكو

 « هسلاج» نم سلجم لك ردص ىف ثيدحلاو ريسفتلا لئاسم عضي هنأ هيلامأ ف

 هذبسو ٠١ دقنلاو ةيبرعلا لئاسمو ةغالاو رعشلاو بدألا ىلإ اهنم درطتسي من

 . ءابدألا و ءاملعلا ىلامأ نم اه رئاظن نع هيلامأ زاتمت ةصاخلا

 8 ةقالمخأ ند بناج

 نأ ناو مركلا ضئاف ةايلا وع 5 ًاداوج يل ىضت رملا ناك

 آموي رضحف ؛ توقلا ىلع لصحيا لاتحاف . ةديدش ةعاجم ىف "سلفأ ًايدوب

 رمأو هل نذأف < موجنلا ملع نم ًائيش هيلع أرقي نأ هنذأتساف . ىضترملا سلجم

 . هدي ىلع ملسأ م ةهرب هيلع أرقف . موي لك هيلع ىرجت ةزئاجم هل

 لع سلا اذ: نقرر ولا ها ووتامت كلذ نأ ىضضقلا ووو فو

 « ةدوحلا ق ةياغ دي رد نا ةرهمج نم ةخسن هل تناك ؟١'ىلافلا دمحأ نا

 © !رائيد نيتسب ىضترملا فيرشلا اهاريشاف . اهعي ىلإ ةجاحلا هتعدف

 دوك لملا ىلاغلا طخ ًاتايبأ اهم دجوف اهحفصتو

 . ناتسزوخ د الب نم . ( ءافلاب ) ةلاف ىلإ ةبسن (1)



 0 ىضترملا فيرشلا ناويد لوح

 اهئتعبو الوح نيرشع اه تسنأ

 ىينحو اهدعب ىدجو لاط دق

 اهعيبأس ىنأ ىهبظ ناك امو

 ىنويد نوجسلا ىف ىتدلخ ولو ]

 2 0 0 اةيطو» قاكاو :تعضلا نكلو
 ىنوئش ”لهتست مهيلع

 ظ ٍةريع قباوس كلمأ مو

 : نيزح داؤفلا ىوكم ةلاقم

 كلام مأ اب تاجاحلا ا 00

 ؛« نئنض نبل بر نم متارك )0010( 0
5-5 

 . رئئاندلا كرتو هيلإ ةخسنلا عدجرف

 هسفن ينم ةفالحلا ىلإ ًاعاّرن ًاحومط ىضرلا فيرشلا هاخأ دجن نيح ىلعو

 : هسفن ًابطاخم كلذ ىف لوقيو : 5

 دلوملا باطو هسراغم تم رك دحيم. .ناتفاآملا .نيمأ :اذَه

 دمحأ كدجو ةرديح كوبأو 2 مطاف كمأ نأب كافكام وأ

 ملعلاب الوغشم : عمطملا اذه نع ًافورصم ىضترملا فيرشلا ىلن

 : اهنع ًابغار ايندلل اّنماذ ٠ ةسايسلا فيزو ناطلسلا جربم ىف [دهاز ٠ سردلاو,
 ص

 هكرسم ةايحلا ايئدلا 5 بحو

 اهادس زوعأ سفنلا ىف ةملث < مه

 مه : م ىلآللا طمس رظنا . نو ريثك هلبق هنمض اك هرعش هنمض دقو « ميدق تيبلا )١(



 ءاملعلاو ءايدألا نيبو ىنيب - ١ م

 هقوط َءلم اهداوزأ نم فّفخت

 'هدمف كثلالذد دنع هيلع .ناهف

 : لوقيو

 ادروم ًافرطم هنم بحسي ١ ىدتغاو رعب حار ىذلل لق

 اددبي نأ دب الام تعّمتج  ادلت نأ عمطي نم عينص

 انكم. هولا هيفا اع ادغ لاز هموي. ىف "لري مل نإ

 اددعلا رب راس نم نايس المأ تدضن له لا تول

 ادجو ام ”قرافم امهالك  ادرفنم ًادحاو للذي نمو

 رعاشلا ىضت رملا

 كقش ٠ .-ىضرلا فب رشلا هيتخأ َةرهش لثمد رعشلا 5 ىضت رم لا ظحن مَ

 . هدئاصق تراسو : هل اوورو ءابدألا هاضتراو . رعشلاب ىضرلا فرع

 006 6 1 ىذلا . ىفترملا فني رشلا تكالذك الو ٠ رشكلا اهنم غبن و

 ةرهشاا ىف

 .هنأ ىلإ ًاضيأ هعج رم لعلو 3 هداسحو هئادعأ ةريك لإ كالد مر ه لعلو

 3 0 حاصتلا رهاظب 5 0 0 هقرافت لق راثكإلاو ع أ ربكم ناك

 مهم وهتسب لا 6 هرعش لعج كلذ لك

 ىض رلا هيخخأ رعش

 .٠ هرعش دوست ىلا مرعتلاو ىوكشلا رداظمو 9 نزحلا تامعم نأ اك

 .ىلا ةجهبلا ءوض هرعش تدقفأ ٠ ماغطلاو ةماعلا نتف نم هل ضرعتي ناك امم

 1 ىفلا جاتنإلا ى سانلا اهبلطب



 اقع ىضترملا فيرشلا ناويد لوح

 ه ةيملعلاو ةيئيدلا هراثا ةياور ىلع مهص رحو ع هل هذيمالت لالجإ كلذكو

 هرعش ةياورل اوطشني نأ نع كلذ مهفرص ٠ ةقومرم ةينيد ةمامإ نم هل امل

 وهف 5 ءارعشلا لوحف ةلد نم ىف رملا جر نأ كلذ ىعم سيلو

 . هرادقمو هنزو هل لحف رعاش مرج ال

 « هرادتقاو مظنلا ىف هتعارب راهظإ ىلع ًاصيرح ىضت رملا فيرشلا ناكو

 ىف لوقي وهف « ةفولأللا ريغ باعصلا ىاوقلا ىلع هترطيس زاربإ ىلإ ًاهجوتم

 ظ ظ : ءاثلا ةيفاق

 ثئاثرلا لولطلا كلت ىلع ىب افق

 ثكاوملا تار.صعملا جسنب نياحم | 00

  امتدهع  رابطصا نع لا الو

 ثداوحلا كاهتناب ىبع ناب دقف '

 ظ هب تبعل ىونلاب ىداؤف نأك
 كتاخ :يلاخو# وأ مترو تول

 ثباع ةرظن لالطألا ىف لوجأ

 مهج ودح ىطم تراس دقو ىنأك

 ثطالتملا ةاللا جوم مطمالأ

 : ءاحلا ةيفاق ىو

 ميمايع ىف ام نوواغلا بصعتي ىبأ

 خطللم وه نم رشلاب ىختطلتبو



 ءالعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - ١ قل

 حخزربو اياطملل ديعب طاسب
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 خدشي لدانجلاب : ايازر ممأ

 اطولط الإ قبب مل ةجهه ىلو

 خضرشتو مومهلا عاونأب شرت
 ظ 0 ظ ظ05"0

 ازيزع اييندلا هذهب ءااوثلا ىف بغرت تنك نإ
 ازوحمن نأ وأ أهم عت نأ عامطألا نب رذحاف

 ازيزألاو ”عقاعقلا امل ن ا ادددع اهيمهع يال

 ازيرحلا ىسمأ دقو اب ح -0طّملا ىحضأ نمآ م

 ازيجحلا نطولا اوءوبت ع القا ىلع نذذلا نأ
 ازوزحلا اوبس املاطو ش ويلا هءارو اوبح

 غبصملا رامخلا كاذ اهزربأو 202 ىتنم ىلع انيقتلا ان ال "لوف

 غرمتملا ىوطلا ىف ىجتي دقو الل ةداع نكي ىل ادودص تدبأو
 غللبملا لاَمملا ىف انيلع نامو >ىكيلإ لاحملا ىدأ نم ناخ دقل
 . . - 505 53 د ]3 5 1 : 31 1 0
 غرفتملا هرهد لاغتشا ىد ىلع جسعي مو ن وغ راف مذاو انلغش

 ولك م2 | 0 1 : 2



 نا ىضترملا فيرشلا ناويد لوح
 تهمل ص صمم مل سر وا ا يطال امال ماس تيوس ريس ساب سالت جبس سيصل د سس صس دم مسسصسام رو سس جلا

 ةلص ىلع ىضترملا ناك دقف .« ةميظع ةيخع رات ةميق وذ ىضترملا رعشو

 كلذبف ٠ ةيخمراتلا تابسانلا نم رششك ليجستب ًاينعم ناكو ؛ هرهد لاجرب

 0 . هايحت ناك ىذلا رصعلل ةقداص ةآرم « تابنجلا حيسف الت هرعش دعب

 ؛ فارشألاو ءارزولاو ءافلحلا حدم ىف عساو لاجم ىضترملا فيرشللو

 ةعسو ضيرع ءارث اذ ناك دقف . هرعشب ىدجتسي وأ دفرتسي نكي ملو

 ظ . شيعلا ىف
 ةريشع نم هنأ هرعش ىف ف ركاذي مهدجمي و ءافلحلا حدمي نبح وهو

 وخفيل ةفيلدلا حدمي امنإ هنأكف « امهنيب تعمج ةيهثاملا ةمورألا نأو « ةفيلحلا

 : رداقلا ةفيلحلا حدم ى لوقي . هسفنب

 ىدلوم مكيلإ ىمني اك ادبأ هالو كيلإ ىمني ىذلا انأو

 : هدل و نع هل هتيزعت ق لوقيو

 مذاق لوسرلا مع ىب أرخف

 بيطأو مانألا ىف سراغملا ىكزأ ]

 ةماقم رادو مكل ىلا ثرإ

 || منأو بيضقلاو مكيف ةرضلاو

 برقألاو هناصغأ نم نوتدأ

 : رداقلا ةفيلخل لوقي ذإ

 قرعم ىلاعملا ىف انالك ًادبأ >-توافت راخفلا موي اننيب ام

 ,قوطم تنأو اهنم لطاع انأ 2ىننإف كئرتيم ةفالحلا الإ



 ءايلعلاو ءابدألا سيو ىبب بي "١م

 بس 9 دس

 : ىضترملا رعش ى' لارملا

 ىلع لدي 3 ءافولا مج الجر ناك هنأ ه رعش ايانث نم نيبتن نأ عيطتسن و

 ةبارقلا ةلص مبهم هطبرت نمو « هءاقدصأو هلهأ ام ىنر ىلا ىنارملا ةرثك كلذ

 : هعسا رك ذي

 ىعو ام هتيدان ىف كف

 الئاق ىري سيل نمل لقو

 ىلبلا كيف بد دهع ىأب ظ

 ةرمكسسع مآ كلل .تلكو#

 ىرعلا اهيف سرطلا وحم كوحمي

 : اهيف لوقي

 ةونبص ىو هالسأ فيكو

 هرون تظححلا ام بكاوك وأ

 ىوحخ ىتح نانيعلا هقفأ ىف

 . م1969 ةئس ردمتبس ددع م السإلا ةلاسو (*)

 :عرّدسا افع



 ا ىضترملا فيرشلا ناويد لوح

 : رخآ ًاقيدص ىثري هلوقو

 بئاونلا نانتعال ىبوقل اي الأ

 بداشب 1 لك ارد ٍنصغللو

 هموي ناح نعاظ امإ : سانللو

 بئاصملا عاريجال مقم امإو

 : اهيف لوقي

 هبرقب نم ابدناف اموق ىليلخ
 بداونلا عامس نع ًالامز تو

 ةدومه ىذ ىلع هلم ىفحهل ابو
 بياعملا فورق نم .مدألا ءىرب

 ىَرقأو حيحصلا دولاب ىيسن

 ىبحاص روزا اذإ ىندألا ىحاصو

 رعشلا لوقي ًايعامتجا ا رعاش هسفن بصن دق ناك فيرشلا نأ ودبيو

 ىركسعلا مساقلا ابأ ىضاقلا ىزعي هيلإ عمتساو . ةماعلاو ةصاخلا تابسانملا ىف

 : لوقي ذإ « ًاقيرغ ىفوت هل دلو نع

 انم ذخأي نامزلا اذه "نإ

 .ارايجلاو انرايخ موي لك

 ظ وتوفي اذإ انوازعأو

 ارابك اوتامو اوتاف ًاراغص ان

 اراط مث ارجهم اليلق ر



 ءاملعلاو ءايدألا سو ىبب 0 1 مؤ ٠

 اصقت دعب َنينسلا لاوطف

 !اراصق الإ 8 ام داقنو

 ' قاحمب < صقتني ملا ردبا ىأ

 ارادتسا نويعلل ناك نأ دعب

 محاص انغ ءاج ام مالظو
 ا .: ا

 ناضماوب ةيلك“ نهزألا ٠ كلف

 : هباوث هيجريو

 باوثب زفت ارثؤم ريطصاو
 ع 0 و

 ل

 علا مق ىذلاب كك ال

 | انجيمعالا مسق هللاف رام

 | لكف باوثلا كردت ىك حصاو

 ىصضقيف فقسلا هيلع طّقسي بلاط ىبأ ءاسورلا ديمعل رخآ دلو اذهو

 : هلوقب هءارع نسحب ذإ « هئاثر نع ةحودنم فيرشلا دحب الف « ًاعبرص

 اعيطمو ًاعماس هللا ركشاف اعينصلا كيف نامزلا ءاسأ ام

 اهي وسرت وق وس قع قلل ىبأ مث ًادحاو هللا ذخأ

 اعومد تافو ىضمام ىلع ر ذتالو رورسلل نزحلا بهف

 اعوزجنوكت نأ تيشوححل ن اك هنأ ولو عزجت انل ام
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 اعورف نوصغلا تنجح نإو ىل 2 0صألا نع تفاحين ادي ان ركش دق



 ساإأ ىضترملا في رشلا كاويد لوح

 : هلوقو

 الا ..ضاوتس نيصي ال تابيصملاو

 م نحلو اذإ انم راي

 الاف توملا ىوس نكي مم اذإو:

 اعيرس تومي نم ائيطب ىض ظ

 : هلوقب هيئري نأ هيلع قحلا نم ىربف هدلو بدؤم توميو

 رمحألا بارثلا كبيغ ناك نإ

 رّوز كروزي ال اترم تللخو

 ام دعب كقارف ىلع تعزج دقلف
 ع 8

 رصاأ ةاهج كنع ىنأب ش اونظ

 : لوقي ذإ فوصتلاو دهرلا رايت ىف قاسني مث

 ظ -اينإف ةايحلا نم نانبلاب ذخ
 قدا يو :ةشكت ظ ضراع' وه ؛ 0

 00 د راصنلا لإ راضنا عمج

 | ىتفلا ىلع ةايحلا لظ امنأكو
 رجهم ريجطلا ىف هاتأ لسظ

 ئمجعألا هلصأ نأو « بسنلا ةمرح ماقم موقت بدألا ةمرح نأ ركذب م

 عض و لاملا نم رادقم َ ةرادلاو.: [ودن لاملا عمج ىذلا : ردبملاو . بهذلا 2 راضنلا )١(

 .. كلذ ريغ ليقو « ههرد ف ال ةرشع ليق ء سيك ىف



 ءالعلاو ءايدألا سدو .ىدب 22 1

 .برعلا نم ريثك ىلع مه ولعي الضف نيفقثملا جاعألل نإف ؛ هب ىرزتي ال

 : معلا نعم نم اولهني ل نذلا

 ىمورأو ىرصنع نم نكت مل نإ

 رمع ؟اهحقن:.تادألا“ يحلف

 ةدالو كيف برعلل نكت مل وأ

 اورصب كي مهمالك نوبرعملاف
 ظ 1 مجاعأ ةقمحلا نرش .انيلشا نقب ذه

 رطست براعألا بادآ هيدلو

 مهارت لوصألا برع انل مكلو

 اورصبتسي مل بارعإلا نع ايمسع

 هنم انس رغصأ ىضرلا ناكو + ىضرلا هيخأل هؤاثر هيثارم رهشأ نمو
 رظني نأ عطتسي مل « ًاديدش ًاعزج هتافول ىضترملا عزج دقو « تاونس عبرأب

 ىلد دقو هدهشي وأ « لاجرلا قانعأ ىلع الومحم الو « قايسلا ىف هيخأ ىلإ
 يح ساد هقراطو را عمل هنري 9 ارا هل مارسوا

 تندر وك ةداملا لتر سعر يرسل ! كئا وأ لك نم رفف

 . كلملا رخف ريزولا

 هراسكنا اهيف نلعتسي ىلا ةيثرملا هذه ىف ريزولا اذه ىضترملا ركذ دقو

 هيلع مومحلا مكارتو « هينيع ىف ايندلا مالظإو « ةلتاقلا هتريحو « هفعضو
 : فنعو ةوسق ىف

 يابا تنمأ دقف كيلإ ىندق



 ضر ىضترملا فيرشلا ناويد لوح

 ىساب ”ةيشعلا ىشخي الو ىعفن

 ةلضام لكب داه الب قرصا

 سابع الاب .ةملظم بوجأو

 ققاك 5 ل نع دوذأو

 « هيخأ 1200 ىشثخم ناك هنأ ركذيو

 : ةدلاخناو ةرباصملا امهعم عطتسي ملو ءازعلاو ريصلا هتدقفأ هب هتعيجف نأو.
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 تتأ ىح هدرا رذحأ ,تلز ام

  ساح انأ ام صعب ٌْق اموسحف

 ةرضخ اهنم تيقلف اهتيدار

 سارلا مشأ لبج نم امص

 تممص الو ًئمز اهتلطمو

 ىساكم لوطو لطم اهنثي :

 ىسافنأ .تادقوأ راد ًاعمد

 : ةقيرعلا هتحودب هزازتعاو « ةفيرشلا هتمورأب هرخف كرتي نأ ىبأي مث

 ,سامرألا رئافح ىبلا .لآ

 امنأك مامتلا دعب ام اوملث

 ساطع موب فنألا عد وملك



 ءالعلا و ءايدألا سو ىبب تك م1

 سس سس يس اسس

 : نيعبرألاو ةعباسلا زواجتي مل ذإ ٠ رمعلا ريصق تام هاخأ نأ لتجسيو
 رهاط ريصق نم كرمعل اهاو

 .ساجرألاب لاط رمع برلو

 3 كاك همنا نمر كرا رع تاكو مقنع "اك زك ين

 : هب موقي نأ نم هبلق ةقر هنلكمت مل ىذلا هيخأ

 ىنأب كولملا رخف غلبم نم
 0 تسل هامعن نم لضفلل

 م لب اهم رك ىنع تدرش

 سانيإلاب «شاحمإلا ىل تلدعو

 ىل تيقبو ىضم دق ىعرف ناك نإ

 ىبيزر توحم دقف تيود :كنلو

 .ساط رق نم نقلا وحم كيديب

 : اهيف لوقي ةيثرمب هسفن كلملا رخف ىثري نأ ىسني ال وهو

 محملا ةلغ مقانو

 ضن عرب ىف ىمللا باهوو

 شارحلا موي ىلكلا بارضو

 ىشاشم ىلع هدادو ضاخو



 ما ىضترملا قيارشلا نآ ويد :لوح

 هيلع سا داقلا سرا

 ىئشاربفا ناك  هريغل تيلف

 نم ةليقع ى تليق اهنأب قطنت ةيثرمب هل أتخأ ىثر ىضرلا هاخأ ىئراقو

 : اهيف لومي ٠ لئاقعلا

 ”ةيشع نلمح ”داوعأ هللف

 هّقراط عوسلا ىريال ال تي ةئيبخ

 ظ هروتس تنل ضافضفلا مركلا ىلع

 ! هلق راخم تدس فورعملاو رشلابو

 | توطنا امو فافعلا الإ هي سيلو.

 هقرامن هلإلا ىضري ام ريغ ىلع

 همالظ ىدني ليللا داوم مايق

 هقئادو ىمحن مويلا ضايب موصو

 ىتدف اهنأ تئش ق0 امو : تءاش نى

 هقباس ”مح ىذلا ناك الو ؛ ىبت دف

 ىياعر نم اهتفصنأ ىتنأ ولو

 هقئال وه امب اءزر هتلباقو

 ىدرلا عركم اهدعب قفل ةتيعاركأل

 اثر ىف لوقي وهف ٠ تابسانملا رعش نم بيصن كلذك ىضترملا ذيمالتلو

 اققدم اقّقحم  االدج انيف تنك دق

 :عردنا افع



 ءالعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - ؟ شفا

 .اقرطلا هيف تللض الو مبمعلا كتاف ام

 اقحل ام بلاط 1 هستلط ام تقحل

 : مالسلا هيلع نيسحلا ىنارم

 نماوك رشتسيو « ةمات ةطاحإ هرعاشمب طيحم ناك ىذلا ريبكلا ءافولا امأ
 انتر ةنباهت نم ارو 4غ ا لا قدصلاب نورقملا افولا : هجعاول
 ىلع نب نيسحلا هدجل هلالجإ لماكو « هن ز>ح نماك اهيف ثبي « ةنيفلا دعب  ةئيفلا
 ةةييرامل ىركلا ةحودلا هنم تقئبنا ىذلا لصألا وهو « امهنع هلا ىضر

 هقدصأ نكت مل نإ « ةغورأو هرعش قدصأ 5 ىئارملا هذه دعتو

 : هعورأو

 ىل ةذلي مث ءاملا يمن ”ىسأأ

 الخ لوسرلا لآ مكرودو ظ
 مسلو « تاتشلا ءاش انك 'متنأو

 ءاشأو ةشيع ىف | مئش اد ظ

  عراكو تارفلا ءام نع نوداذت

 اشو نيرداغلل ”6لبإ هبا

 رشاعم ءاوتقلا ىف مكنم رشنت

 السم  نيرصبملل عياك

 ًارجاحم ىددأ فطلا موي نإ الأ

 ءاود نط اه ًابولق ىودأو

 ٠ تيبلا لآل ةيؤدم ةبضغو « ىرخأ ةعوا اهعبتت ةخراصلا ةعوالا هذه

 دمحم ”لآو ”ناولس ىل لهو

 ءاوُث هنم ناح اه يىهديرش

 رارعر شل



 ضني ىضترملا فيرشلا ناويد لوح

 مهيطم ىديأ تاحورلا نع دّصْن

 ءابحو مهلود عمباطع ىوزيو

 متادعب هيزح وأ هيعش نمو
 هلا. 5 يي 3 ل لا اع
 : لوقيف هن زح نم ًانكاس ناك ام روثيو هعمد ضيفي م

 هجيهي مكيف نوزحملا ىلق اوعاد

 اسمو م ارخأ ىلع حايسص ْ

 امنإو 2ىنوفج نم ىعومد سيلف

 ملامد ”نهف ىبلق نم نرطاقت

 , "”نيسحلا عرصم دهش ىذلا موئشملا مويلا وهو « ( ءاروشاع ) موي ىفو

 ةادحلا نلعتسيو ؛ لكلا عئاور ىف هرعش اهلجسي ىلا « تايركذلا هدواعت

 : 9 هلوق

 ابيصع نيدلل ناك موي ءفضطلا موي نإ

 ابيحنلا هيف مرتلاف 0 بيحن موي ا هنإ

 © انيويحلا اوُنطع ًارشعم 2 "كرتاو  كرومات "طع

 ابيط روشاع انل كو هل مف ةنيطلا ..رجفعاو

 ايوصغ ايندلا اوع رتأ ةلاجر هلا نعل

 ايورحلا اوسش اوردق  اّملف ارجع اومللاس

 )١( ةنس ءاروشاع موي ف نيسحلا عرصم ناك  5١ةهنس ه8 نبا وهو .

 ةنس ةديصقلا هذه منص (؟) 474 .
 )( بلقلا ةبح وأ « بلقلا : روماتلاو . قشلا : طعلا .

 :عردنا افع



 ءايلعلا و ءابدألا نيبو ىنيب - ؟ مام

 : تيبلا لآل ىبوطلا ةبقاعلاب نهكتيو « هيلتاق ىلع هبضغ ماج بصي م

 ايوحو ًامملظ اندلع ريب راتوأ اوبلط
 «0ابيلقلا « تافدقو أف طلا ةّحاس ى اوأرو

 ابيجن ًالررسف مكنم .انورأن متييأر دقا

 انننل وأ .ةانسمحمتت ىئاري ال ًايقت وأ

 ابوجع منك « ىرولل ًاسوعىرباتكامكك

 ابوضن انيف مكل ّرإ ايت بضني دغ ىف
 ابيشق رمألا نم ثنا  رلا قلحلا دوعيو
 ابيكن ىحضي اكان ىسمأو  ىحضأ ىذلاو

 هدجي ةيثرملا هذه هيف لاق ىذلا ماعلل ةيلاتلا ةنسلا نم ءاروشاع موي ىو

 : اهعلطم ىريخأ ةيئرم لوقي

 اضوهنلا ثمر املك ىيعمو ليلح ب

 اضيرم ىداوع عم ىندعف وأ ىئاد واد

 : اهيف لوقي

 اضيغب ناك ام ءار وشاع موب نم ىتأ دق

 اضيفت نأ ىعومدو ١ ولعي هيف ىجيشن عد

 اضيضم هيحاون نم -انيقس "موي هنإ

 '"”اضيحن ناك دقو ه ف نمو نيدلا لزه

 )١( ردب ةوزغ ىف مهف السأ ةمزه ىلإ ةراشإ « ردب بيلق اهب دارأ « رثبلا : بيلقلا .

 ةضحن ىمست هنم ةمخضلا ةعطقلاو . هسفن محلا : ضحنلاو . محلا ريثكلا : ضيحنلا (؟) .



 م4 ىضترم لا فيرشلا ناويد لوح

 : نيبصتغملا دعوتي لازي ال كلذ قاوهو

 اضوبر تالاهجلا ىف اولاري مل موقل لقا

 .اضوعب اوداش امو اود ام مهن 'مهرغ

 ااضورقلا نودرتس  مكنم مغرلاب دغ ىف
 اضيقن لاط مكل - وعانب نوقلت فوس

 اضيضحو ًاداهو اه -يف منأ ًاللبقو ري

 ةيثرم ىف لوقب ذإ : ليبس لكب هل ةلثام ءاروشاع ىركذ لازتالو
 ظ ظ ا

 ظ ًالمأ ىل تدرطأ 5 ءاروشاع موياي

 دورطم ريغ ىدنع كلبق ناك دق

 ظ ظ هتوفص دعب ىشيع قنرملا تنأ

 دوسلا ىلع ىيش نم ضيبلا جلومو

 . ةئامعبرألا دعب نيثالثلاو ةسماحلا ةنسلا ىف ءاروشاع موي ىف لوقيو

 : نلتاقلا ردغ أ روصم

 ارادغ ىتف ”مهيف نكي ملا موقب متملع اك متردغ دق

 اراضن ادوعو "مهنم امرك اي مكياإ مهنم مثوعدو

 اراددغلا « انئافو نم . ”نمآ اذ مو متيفو اف مونمأ
 ارارج مه ًاركسع اونياع املف متدرأ امك موتأو

 طخ مكنيمب نى اقو انكأ :اييلع اووط 0006

 اراكم نكي مل نم ًاركم عد خم دقو معدخ مكنأ أ[ وملع

 ةلمحلا داق ىذلا « صاقو ىبأ نب دعس نب رمع ىلع ًايعان لوقيو

 : دايز نب هللا ديبع رمأب « ءالب رك ى مالسلا هيلع نيسحلا بادصأ دض

 عربا افع



 ءايلعلاو ءايدألا نيبو ىنيب - ؟ فش

 رزتلاب هللا لوسر عاب هنأ رمع دعس نبا حبو

 ركملا . لصنأ مهنم لتساو ههشب ىب ىف هيلع ىغب

 : اهيف لوقي ىرخأ ةديصق ىف ىركذلا هيلع حلتو
 اطاينلا انحناوج نم مّدطقو عمد روشاع انل ىرجأ مكف

 اطامي نلام ىذألا نم طيمن جاد ليللاو هب انتب ىو

 اطارولا هعجوت انجل ويو | ًامامس هركذت انيقس

 مهفذقيو ةيمأ ىنبب دادني حري ام مالسلا هيلع نسحلا هئاثر ىف وهو

 : داعيإلاو ديدهتلا تارابعب

 مهنم بلقلا ىفو برح ىبل لقف

 رهظتو ليلق نع ودبت نئافد .

 7 ظ ةلفغو ”زجع نظلا ضعبو « متنظ

 ركذي سيل ”متفلسأ ىذلا ”نأب ظ ظ

 ظ . انقلاو ضيبلاو ليلا ىبأت تاهيهو

 ردهت نييمطافلل مد ىراجب

 ردقت موقلا ىف رادقألا اهنكلو ظ

 ظ ظ ظ ةيف رجع ةلود اهومتلل نإو

 رصيقو ىرسك لان دق ام لان دقف

 : ىرخأ ةديصق ىف مهيلع وعديو

 باكر ًادبأ مكب تي 1 الف



 اننيب ناك نإو برح ىببل لقف
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 ءايلعلا و ءايدألا نيبو ىنيب - ؟ 00

 ىتفلل رخفلا لهجي نم اي رخفلا امو
 فاوفم عادر نو ىشوم 5 صيش

 ] هب تطبه ىذلا الإ انرخف امو

 فخحصم هنم ىوح دق ام وأ كئالم

 قدصأ ىهو . ىضترملا فيرشلا رعش ىف ةزرابلا ملاعملا مهأ ىه هذه

 مي اولا تيرعم نم هانز د مط و ىف ندا رعت قر
 . ةمراع ةيسفن تارايت نم هيف جلتحم امو

 ىح . نوخرؤملاو داقنلا هل هركذي امث وهف بابشلاو بيشلا ىف هرعش امأ
 هذه ىق لوقلا اوجلاع نذلا ءارعشلا نم لوألا ليعرلا ىف ركذي نأ حصيل

 . نيتعئارلا نيت رهاظلا نيتاه ةينايبلا روصلا دقت ىف اوبهسأو « ىناعملا

 نم رثك اهنمضت دقف ء روصلا هذه نم ءىبث ضرع ىلإ ةجاح انسلو

 تاكو عقلا < تاون بانك فنان ريح تامل" دن هنا يق سو الكي

 . ١07 ةنس بئاوجلا ىف عبط ىذلا

 : ناكلخ نا لوقي كلذ ىو « فيطلا ركذ قى ةصاخ ةرهش فيرشللو

 . 0 عضاوملا نم ريثك ى هلمعتسا دقو « هيف داجأ فيطلا فصو اذإو ٠

 ةرهاقلا ىف عبط ىذلا « لايحلا فيط » هباتك هنم أ ريثك نّمض دقو . بابشلاو

 . 1٠/ا/ل ةنس دادغب ىو 117/4 ةنس

 . هللا ءاش نإ ىلاتلا لاقملا ىف ناويدلا اذه قيقحت ىلع مالكلل اندعومو



 : ناويدلا رشن ةصق

 رمآلاب  رشانلا ىري اميف - ىضترملا فيرشلا ناويد رشن نكي مل
 . مالحأ فيطو لايخ همدقتيو « تامدقم هقبست رمأ وه لب « داتعملا

 : ةفيرطلا هتمدقم ىف رافصلا ذاتسألا لوقي

 ىف فئاط "ىلع فاط تاملاحلا ىلايللا ىدحإ ىفو ؛تاونس رشع لبق »
 ًآبرشم « هضيبأ مسجلا فيحن « ةماقلا عبر اصخش « هليختأ تلز ال ىانم
 ءادوس ةمامعو « اهرثكأ بيشلا طخو ةثك ةيحل اذ « ةحلمتسم ةفيفخ ةرمسب

 هتمسوو « ةيولعلا ةبيهلا هتلاج . اهلثم نوللا ىف ةوسنلقو « اهرجعتم نسح
 :1زاقوو هيف هيلع تل فاق + ةيمشاما تانسلا

 عقوتأ وأ ًائيش بقرتأ ىبتكم ىف ىنارأو - ىنج ىلإ دعق مث "ىلع لبقأ
 . احرف ًاجهتبم هتذخأ « ىلإ ىدهم هتنأك ء ليدنم ىف فل ًاباتك ىلوان - ًارمأ
 . اهنمطوطخملا صخألابو « اهتعلاطمو بتكلا ءانتقا ىنرسيو ىجهبي ام .دشلو

 ىتح « تاعاس عضب ةعتمملا ةملاحلا ةليالا كلت ةحيبص ىلع ضمت مل
 بتكلا ةاطاعمب فرع لجر وهو  ىتيتكم ىف انأو  قراعم دحأ ىنافاو
 لاقو ىايؤر ىف هتيأر اك ليدنمب فل ًاباتك ىباوانف « ةسيفنلا فحتلاو ةردانلا
 . « . . هئارغط ىف ةحفص لوأ ىلع بوتكم اذإف هتحتف . كتلاض فخ : ىلإ

 ىضمي و ؛ ىأر ىتلا ايؤرلا كلت قيقحت ةفص ىف رافصلا ديسلا ىضمي م
 ىذلا داوج ىطصم روتكدلا ةمالعلا ىلع هلمع ضرع هنأ ًاركاذ هتمدقم

 رهظ ىذلا عضولا اذه ىلع ناويدلا جرخم نأ ىف لضف ىأ لضف هل ناك

 . سانلل.

 .م ا١ةلكم ةهنس س رام خداع مالسإلا ةلاسر 6

 عربا افع



 ءاملعلاو ءابدألا سيبو ىبب ا م

 قارعلا ملاعلا ديسلل اهالوأ ء تامدقم ثالثيب ناويدلا اذه رادص دقو

 نع مت ةقيمع ًاثوح ةمدقملا هذه تنمضت دقو . ىيبشلا اضر دمحم ذاتسألا

 حض و ثيح « هرعش نم ىضترملا ةريس تلوانت « عساو عالطاو ريزغ ملع

 مهع زانم فالتخا ىلع ةلودلا لاجر نم هيرصاعم عم ىضت رملا ةريس اهيف ديسلا
 نع لزانتلا ىلع ريجأ ىذلا عئاطلا ةفيلحلا ةاسأم لوانت اك « مه راشم نءابتو

 ىف كلذو « هللاب رداقلا هدعب فلختسيل لزانتلا كلذب هّدطخ ذحتأو « ةفالحلا

 . ( ملاعلا رعاشلا ١) ىبضترملا فيرشلا تالذك لوانتو . ىمليدلا ةلودلا ءابم مايأ

 . تاويدلاب اهيف هوني 3 داوج ىطص. روتكدلا ةمدقم ةمدقملا هذه للتو

 نأ ىلإ هيف بهذ ٠ ىضترملا نفدم ىف ًاقيقحت بتكيف حرؤملا ةعيبط هبلغت مث

 ىسوم مامإلا دهشمل ةرواحملا ةبرنلا نأو ٠١ هراد ىف نفد. ىضترملا فيرشلا

 نييعت ىف ًاقيقد ًاقيقحم بتكي مث . ةتبلأ هل تسيل فيرشلا ىلإ ةوزعملا رفعج نا

 5 فيرشلا راد هيف تناك ىذلا عض وم ا

 « هترسألو رعاشال ةضيفتسم ةمجرت اهيفو « ناويدلا ققحم ةثلاثلا ةمدقملاو

 ظ « بتكلا عمجمهعول و وةصاخ اهبتك ةنا زخخ قةملكو «ةيّنقللا وةيقلمحلاهتامسركذو

 « لوصألاو هقفلا ىف هبهذمو « ىنالكلا هبهذمو هتديقعو « هخويش نايبو

 معو ةرظانملا ف هتعاربو « اهلبوأتو رامخألا ليلعت 2 هكلسمو هداهتجاو

 مدعو سفنلا ىف هيأرو 34 هتمسلف نايبو 34 اهبيرغو ةغللاب هملعو 4 مالكلا

 ىف هيأرو ٠ سفنلا ىلإ اهتبسن هيفنو مالحألاو تامانملا ىف هلوقو « اهدرجت

 ةيفسلف ةرواحم نم ىرعملا ءالعلا ىبأ نيبو هنيب ناك ام ركذو . نيممجنملا

 نم هباعصأو هيرصاعم نايبو ء ةيسايسلاو ةيعامتجالا هتلزتم نايبو « ةقيمع
 : هذيمالت ركذ مث « ءاملعلاو ءارمألاو ءابقنلاو ءارزولاو « كولملاو ءافلخلا

 .ىبلا هبتك سرهفو هتافلؤم نايب مث ء هلسنو هبقع نايبو ؛ هنفدمو هتافو م

  مالكلا م 2 ه رعش داويدو ىضترملا ةيرعاش ىف لوقلاو « نيعبسلا لع تبرأ

 . ناويدلا خسن



 و ىضترملا فيرشلا ناويد لوح

 « ىضت را فيرشلل ةعماج ةسارد دعت « ىرت امك ةريخألا ةمدقملا هذهو

 ةريدج ىهو « ةيملعلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا هتايح بناوج ىشش اهم حضتت

 ثحبلا ىلع ةردق نم هرهظأ امو « دهج نم اهيف ققحملا لذب امل : مظعلا ءانثلاب
 . قيقحتلا و

 ةخست ىه ٍ ثالث تاطوطخم ىلع هناويد جارخإ ىث ققحملا دمتعا دقو

 ةقد ىف خسنلا هذه فصو دقو . ةيدنهلا ةخسنلاو ؛ ىييبشلا ةخسنو : ىوامسلا

11 

 . قيقحتلا ف فولأملا ىلع جرخ هنأ « رشانلا ذاتسألا ىلع ذخؤيىذلا نكلو
 . رشنلا ىف ةيعرملا لوصألا بناجو

 هيلع رثع ام ”عيمج ؛ هئانثأ ىفو ليصألا ناويدلا ىلإ مخ دق وهف ١
 « هسفن ىضترملا فيرشاا بتك ىنعأ « ةفلتخلا عجارملا ىف ىضت رملا رعش نم
 بتك ىف هيلع ربع ام اذكو « لايحلا فيطو ٠ بابشلاو بيشلا ىف باهشلاك
 ناورأ ردو 180 كايتلا هلوكفك وز ررما يوك نا تقاس لك ىرخأ
 . ناويدلا لوصأ ىف ركذي ملامم اهريغو ٠ عيبرلا

 ءارعشلا نم رعاش ىأ ناويد نإف ء ناويدلا ىلع ناودع بير الب اذهو
 : هرعش عمجم نعي مل وه ناك نإ هل ةاورلا اهاور ىبلا ةنيعملا ةيكلا وه امنإ
 . هرعش عمج ىبع دق ناك نإ اهتياور زاجأو هرعش نم رعاشلا اهاضترا ىلا وأ

 نوتبثي ال نب رصاعملا ريغو نب رصاعملا ءارعشلا نم ًاريشك نأ معن نحنو
 دجن تالذلو . مهم ولق هيلإ نامطتو مهسفنأ هاضرت ام الإ رعشلا نم مهنيواود ق

 ف رعي ملو أ رثك هنم حرط هنإ لب ٠ هرعش لك وه سيل قوش ناويد

 . رخآلا ضعبلاب

 لام لوكشكلا رظنا 5 ماعلا نيدلا ءابم ءايحل وجو م لماعلا ءابملا لوكشك ديرب 8 ذك 001

 . ١١.01 ةنس عبط اه ريغو 886 -- #08 نص



 ءالعلا و ءايدألا نيبو ىنيب مسا

 هرعش ئرقو ٠ هسفنب هناويد عنص دق ىضترملا فيرشلا نأ ًاضيأ معن و

 كلذ ىنعمو . انيلإ تلصو ىلا ةطوطخْما لوصألا ةسارد نم مهفي امك هيلع

 ةفاضإ هيلإ فاضي نأ زوج ال ٠ مسر امب ادودحم راص ىضترملا ناويد نأ
 . اهضتري مل

 : هيباتك ىف ةروثنملا راعشألا ضعب ةفاضإ حماستلا حورب انذخأ اذإ نحنو

 ىق ىرن انإف « ةينف ةفلاخم نم كلذ ى ام ىلع « لايحلا فيطو : باهشلا

 ؛ ناويدلا ىلع ًايملع ًاناودع بتكلا نم امه ريغ ىف رعشلا نم دجو ام ةفاضإ

 هيلإ نكمطي نأ حصي ال ةبيزلا عضوم ىف وه رعشلا نم برضلا اذه نأ ذإ
 ًاباب ناويدلا ةيابن ىف هدرفي نأ هب ردجأ ناكو « الماك ًايملع ًانانئمطا رشاناا

 . القتسم

 هنأ رهظي ىذلا : ناويدلل ليصألا بيترثا بناج دق رشانلا نأ اك -؟

 ًاقيوشتو ةعجارملل اليهست » - لوقي امك كلذ ٠ لوألا هبيترتب ديقم رغ
 . « ةعلاطملل

 . ىذلا ليهستلا اذه كريو « وه امك ليصألا بيترتلا ىبي نأ عيطتسي ناكو

 مهف « ةميدقلا نواودلا جارخإ ىف نورشانلا لعفي امه ٠ سرهفلا ةمهمل هينعي

 . رشنلا ىف ةيملعلا ةقيرطلا فلاخع ىذلا فرصتلا اذه نوفرصتي ال

 ابصلا ىف ىضترملا هلاق ام نمب ًاقرف كانه نأب فرتعا دق هسفن وه مث

 درت نيكي اخولا ا ل

 )١(المقدمة نص “١4 .



 ننهي ىضترملا فيرشلا ناويد لوح

 ٠ ةمدقمللا قد

 « ( نيشلاب ) هترشاك نع فحصم هترثاك هلوق لعلو » : 47 ص

 | « ىنرشاكي ىئاذحن وأ ىرشاكم ىراج لوقت « ةرواحملا ىه ةرشاكملاو

 . «خلإ .. ةرواحنا ىه ةرساكملاو نسلاب هترساك نع ضفحصم ٠ هباوصو

 . "7هتيب رسك بنج ىلإ ىتيب رسك ىأ . ىرساكم ىراج وه لاقي

 . «( اذك ) ىديألا سمت اهدلجم ةباد اهنم دلوتي ١ : 88 ص قو

 . اههجو فرعي ملو « سمت » ةملك ى قحب رافصلا ذاتسألا ساترا دقو

 ليدنملل سوُشتملا هنمو . حسمت ىأ « نيشلاب « "شمت » اهتءارق هجوو

 انفكأ دايحلا فا رعأب 2 8

 بهضم ءاوُش نع نق نحن ادإ

 ظ : لوألا ءزجلا ق -؟

 'ةولتم فلأ دعب ةحوتفم ةزمه لك ققحما مسر ةحوتفملا ةزمهلا باب ُْق

 . ( اءاخخإ ) ءاخإو « ( اءاش ) ءاشو « ( اءاكب ) ءاكب الثم بتكيف فلألاب

 . ةفولأملا ةباتكلل ةفلاخْما مامت فلاخم اذهو

 مهنم ىلوأ » : هباوص . « لضفلا ةيحانب مهم ىلوأ تنأ ١ : 17 ص قف

 . « للضفلا ةيصاند

 : ةعئاشلا ءاطخألا نم اذهو . « ىنادتلا اذه لاوط » : "3" ص قو
 ىأطحخلا اذه رركت دقو : هتدم لوط ىأ « ءاطلا حتفب « لاوط » هبا وص

 : ثأاثلا ءزملا نم .٠" ص

 .( سك ) ناسللا رظنا(١)



 ءاللعلاو ءايدألا سدو ىدي تطا "مب

 : ””< ص قو

 بكرلا ىنع لزاملا صن ةيجان راوكأ ىلع اهو

 ىلع ًادامتعا ققحملا اهلعجف « لدانجلا سطت » ناويدلا لصأ ىف ىه

 اذإ « ًانالف تصصن : اذه جيرخم ىف لاقو « لزانلا صن » داوج ىطصم

 لهأ صن دق بكرلاف . هدنع ام جرختست ىبح ءىشلا نع هتلأسم تيصقتسا

 . « ةملكلا نع لزانملا

 برقأ لصألا ىفامو . بجعأ همهف ىلع ةردقلاو ؛ بيجع ريسفت وهو
 : اسلطو هُسطي ءىشلا سطو نم « « لدانجلا سطتت ه هباوصو « ةحصلا ىلإ

 لوق هنمو . اهرفاوحم اهسطت ليحلا نأل : ةكرعملا : سيطولا هنمو . هّلقد

 ْ : ةرنع

 ظ ةراوم ىرسلا بغ ةراطخ

 ميم فكخ دخوي ماكإلا سطت

 : ىضت رملا لوق قمللا رسف ”# ص ىو

 بعشلا :لئازتو ةدنع قمه. ”ةكشم لك تقرسا يح

 حالصلاو عامتجالا هنأب رسفي نأ هجولاو ٠ عدصلا وه بعّتشلا نأب.

 تيبلا ردص ىف ال بسانملا وه هتركذ امو . دادضألا ظافلأ نم بعشلاو

 : حامرطلا لوق هلثمو

 ماقملا عير مويلا كاجشو ماشتلا دعب ّىحلا بعش تش

 : 13” ص لو

 بيرق داؤفلا ق . . . ىف انلا هب رمتسا كصختش نكي نإ

 ىهو اهانعم ىلإ دتبم مل ةف رحم ةملك طقنلا معضوم نأ قيلعتلا ىف ءاجاو



 ضم ىضترألا فيرشلا ناويد لوح

 سيلو . كايإ ىبحف ىأ « ىبعملا ةحضاو ( كيبحف ٠ ةملكو « « كيبحف »

 . ةفرحم ةملك الو فيرحت رمألا ىف

 : ١" ص قو

 هضحمو مهنم دولا طيلخ ثبارش

 اير فلا ضاريغ وقس نأ" ىلابأ كاف

 « ةلمهملا داصلاب « ابرّصلا ١ ههجوو ٠ ضيبألا لسعلا هنأب برسصضلا رسفو

1323210111100 
 . رهدلا لوط مهكيال ىأ

 : هلوقب باذلا رسفو « اباذ بلك نم نم لاخن ١ : 56 ص قو

 .« ًاسارتفاو ءاهد بئذلاك راص ادإ بأذي سئد ردصم نوكي نأر ةيشا (

 . ةفورعملا ةيغالبلا ديرجتلا بيلاسأ نم وهو ء بئذ عمج (ًاباثذ » هنجوو

 و 1 1 | 1

 ابوبسجلا لح دق لسيق | امل سودرفلا ى وهو

 هطبض ىف باوصلاو . ةرفحلا وهو . بجلا عمج هنأب بوبحلا رسفو

 سيلو « بارتلاو ضرألا هانعم « درفم ظفل ىهو « مجلا حتفب « ابوبجلا »

 .ةدحاوة رفح ىف لعجب امنإ تيملاو ٠ بهلل ًاعمج محلا مضب « بوبج ٠ ةغللا ف

 « «ءادرإلا» : هباوص « باجح لك ءادارالا ىلإ قورخ » 8١: ص ىو

 دهن دارت هادارأ نم 1 كالهإلا ىأ

 8 يناثلا رجلا يقدم

 . « اوكرت » هباوص ء ا تم انف نردلا قيزطكاوك رت : ”ةه:ص



 ءايلعلا و ءابدألا نيبو ىنيب - 8 منا.

 : "4 ص قو

 رسحلاب ملجم ىبانلا دلبلا ىلع 2 هُياكر طحن ال نمم ىنإو

 نم هلحما نأو ن ريسفتلا نم بيجاعأ حرشلا ف تيملا اذهل قبسو

 رعشلا راسحتاو ضرألا نع ءاملا راسحناك فاشكنالا رسحلا نأو . هلجملا

 نم وه -- نولوقي اك -- لصألا عقاو نم تيبلا موقت نأ عم . سأرلا نع
 ىلع » : نعال نب د دا ان ا ناكمب 0

 وب 0

 , ركحلا ىف, تايبأل كلذو « لزغلا ىف لاقو ه وه ناونع 88 ص ىفو

 : اهو

 كرمه نسانلا كويع  نيفكتال

 راطخ ..لغ ب قم ؟بنعلا فشاكف

 ١١54: ص قو

 ىلبلا ىلع ريرحلا ىط ىرّتسلا اهاوط

 ساق ود . ا قلقا "< هف

 . لبحلا ىأ « ريرجلا ؛ وه امنإو . هل هجو ال عضولا اذه ىف يروا

 .  ةلوتفملا لابحلاك ةرماض تراضص اهنأ ىنع

 : ًاضيأ ١١4 ص ىفو

 يعادل "كلا تاق“ كو

 . فيسلا وهو ؛ لصنم عمج هنأب لصألا ىف « لصانم ١» رسف دقو



 سما ىضت رملا فعو رشبلا نا ويد لوح

 براملا : لضانْملاو « لضانم رافش » ةطوطختا لوصألا ىف ةملكلا نأ م

 رييغتل هد و "لو - 1( سعادملا ىلا 1 بساليو رداسب ىذلا وهو ٠ لئامملا

 لضانمب هديحصت بج ول 0 لصانق م١: لصألا ىف ناك ول لب 3 لصألا 8 او

 1 قيفاوتلا هيناح ىذدلا حيحصتلا نم اذهف

 6 لقا

 نب

 ومو كارما عادلص ه رش نع دما وهو اوغ درعَتو

 ءازجأ ةتس نم فل ْؤملا ىأ سيدسلا هلصأ سودسلاو : هريدي ّق ءاحو

 فلكتو بيجع جيرخ وهو . « ءازجأ ةتس نم ةبكرملا ةنفحلل ًافصو ن وكيف

 سيلو « هنيعب « سودسلا ١ ىه امنإو ٠ لمتحت ال ام ظافلألل ليمحتو كديحد

 قس ةانلطلا فقر ناهتطلا نيوتلا ىهيؤ هةوتق الو نييدعلا ايلبفا

 : ىبرعلا رعشلا ىق ةعئاشلا رداعتلا نم 8 تايثلا نم امه وحن و د ربلا

 : 49١لاص نو

 ىشاغتلاو ”محاصتلا اذه 5و ١ ىدامتلاو عباتتلا 1

 : ةلمهملا نيعلاب « ىئشاعتلا ) وه امنإو | زيصبلا هنأب ) ىساغتلا ١) رسسفو

 ىشثعأ هنأ هسفن نم ىثاعتملا ىري . رصبلا فعض وهو . اشعلا فلكت ىأ

 هرئاظن نمو . ممصلا فلكت وهو : « مهاصتلا ١ عم قفاوتيا كلذو . هب سيلو

 : هتةلعم ىق ةزلح نب ث رراحلا لوق
 ا

 ءادلا ىثاعتلا ىف اوشاعتت امإو ىشاعتلاو خيطلا اوك رتاف
4 

 . ١58 ص كو



 ءايلعلاو ءايدألا نيبو ىنيب س ؟ فش

 نأب ريسفتلا ىف تديقو : نيعلاو نيسلا حتفب « تابغسلا ١ تطبضو

 . ةعئاجلا ىهو . ةبغس عمج « تابغسلا » ىه امنإو . تاعوجلا تابغسلا

 : ١78 ص قو

 فاكر اذيأ . رك . تيوس دف

 اطايس ٌادبأ مك قف رى لو

 تملا با رعإ مقتسيل ) اطايس ديأ مكل تعفر الور + هيف هجولاو

 : ١97 ص قو

 ”نطعم ٌراوس هيف مصعم الف

 عص رم جات هولعب قرشم الو

 نطعلا لصأو . سوبلملا هانعم انه « نطتعملا » نأب ًابيجع آ ريسفت رسفو

 هللا ءاش نإ هيف باوصلاو 3 جذاس جير وهو 3 مغلا ضبرمو لبإلا كريم

 ةارعكلا ظافلألا نش فتن ناونسلاو.:زاوسلا قطعو 6 قطعم راوسنا

 : 7١5 ص فو

 اورج اهو . قاتلا" اوقف > ةقلع

 عدوت لك ءايلعلا عمطم ىف

 ! لاتقلاو بارضلا ةوهش امأب ترسفو . مضلاب « ةملغ ١ تطبض

 . مالغ عمج « ةملغ ىف ١ ىه امنإو ! بارضلا كاذ نم بارضلا اذه او

 ةملك ًاضيأ تطبضو . ريسفتلا ىو طبضلا ىف أطخ اذهف . « ةيتف ىف» لاقي اك

 مهمأ هانعم باوصلاو < ( رخآلا ضعبلل ضعبلا عادو » ابنأن «( ع دوت (١

 رامغلل مهضوخو بورحلا ىف مهسامغنال < ةيهافرلاو ةعدلا اوكرت

 : عادولا نم ال ةعدلا نم انه عدوتلاف



 لل . ىضتراا فيرشلا ناويد لوح
 نسبا

 : ثلانلا ءرجلا ق

 : 73١ ص 8

 ا د و
 ةماصه قاطنلا نيغسي ىتاللا نم

 « ءاللا نم ١ هباوص 0 ىتاللا نم » 1 اهوأ : ءاطخأ تيبلا اذه كو

 . ءاسرخو سرخأ عمج ؛ ًاسربخ ؛ هباوص ؛ ًاشرخ ١ و . نزولا مقتسيل كلذو

 . لاخلحلا وهو : رسكلاب لجح عمج « اطوجح » هباوص « الوحج هو

 . ةنادبلا نع ةيانك وهو . لجرلا ةماخضا هقيض نع ةيانك لجحلا سرخو

 ظ + ندالا ل وق ةلكفو

 5 لخلملا تومص دسدلسا ةقارب

 1 ًاسرخ ( لصألا 8 تاك ةملكلا نأ بجعلا نسو . لاخملجلا ىأ

 ق لاقو باوصلا ناك اهتسأ ىلا اشرح نع 1 أ ققغلا حجرو

 فروجأ ء ىش لك وذو ءاجلا ريدك ءاش رجلا نم ءافود ام » : أه ريسفمت

 عام خامتنا هةمف !١ ١ تاهعو 8

  06ص ١59 8

 نمقملا نم هنأ ) ىداللت 0 هنا وبك / ا د ىذلا ىذالت راو ل

 ةهيبحا الو اضرأ تاودقلاو ب ىوخأو ىوبا لوقت اك مكتمل ءاب ىلإ فاضملا

 5 هرشثك و هءمج : لاملا مجأ نم

 40 و

 ماا نع - 5 0 ش :
 ماشي وأ ماعغن 3 او رط كاكقهفهو . مهفوف ره

 . ماشبلا هلثمو . تبن : باحسك . ماغثلاو ؛ ماغت » هباوص



 ءايلعلاو ءايدألا نيبو ىنيب ب * ضو

 : 7” ص ىو

 سباق ةسبق لثم الإ كلت ملو
 مدس

 اهماوأ سه تاثر " ام 3 2 ثيعل و .

 : رشابم ريغ ريسفت وهو : ةردك هنول ىف ىذلا هنأب ردكلا رسف دقو

 . ةلقلل لثم اطقلا وسحو . اطقلا ام نونعي « ردتكلا ١ ءارعشلا لوقي امنإو

 : 73ه ص ىو

 ري ع - 7 . - ٠
 مدالا بوح ىحضلا ىلإ ىجدلا اوباج هيي 0

 . « ةرمسب اهدولج تبرش ىلا لبإلا نم مدآلاو ١ : ىشاوحلا ىف ءاجو

 عمج « نيتمضب مدألا وأ « كيرحتلاب مدألا ىه امنإو كلذك رمأآلا سيلو

 ىحضلا نع مل فشكتي ىح ليالا مدأ نوقشي مهنأ ىععي : دلحلا 06

 اذهو . مدلاو ملا ةرمح نم هتحت امع فشكتيف ةبادلا دلج قشي : ًاقرشم

 يل ير يي

 اهنع خلسيو اهدلج قشب ةباد ليالا نأك « راهنلا هنم خلسن ليللا مه ةيآو ١

 , ةيناق ةرمح نم دلجلا تحن ام ودبي ا5 كلذ دعب قفشلا ةرمح ودبتف

 : "مخ .اص قو

 هدي .ملاومأ) كفر قلل لق

 توراق لام ىبغم كلليوم ني ظ

 . ليلقلا كلام ىأ « كلتلبوم فب هنأ ويض

 : "50 ص قو

 اهارأ نأ ىنيع صُّخبكف اهابأ اي بئاسجعلا ىنرأ

 امنإو + قفوم ريغ ريسفت وهو . نفجلا تحت ىئان مل هنأب صخبلا رسف



 بباب ن ىضترملا فيرشلا ناويد لوح

 . . ريسفتلا هجو وه اذهف . نايس ىمعلاو اهتيور : لوقي

 : الوأ ةديصق "اله ص ىو

 ةعشعشم ىلوان سأكلا لماح اي

 امداوب الع الو اها راقت م

 ةيفاق اهعضوم امنإو « ضحم أطخ ءايلا ةيفاق ىف ةديصقلا هذه تابثإو

 تناك ةيلصأ ءاحملا لبق ام نكس اذإ هنأ ةيفاقلا ءاملع.هررق ىذلاو . ءاهلا

 ةدئازلاو . هّبشو هنجوك ةيلصألاف . "ًايور الإ نكت مل ةفعاضم وأ ةدئاز وأ

 : وحن ةفعاضملاو ةايحلاو 3 ةاتملاو 3 هيدلو 3 هيلعو 3 هيفو اهأياجس : وحن

 . ءاطا هيور هلك اذهف . اههابجو اههايم

 . ءايلا ةيفاق ىف ةديصقلا هذه وحن تابثإب أطخلا اذه رركت ”ال ص ىو

 هيلع ىحلت تنأو ايلخ ب هلا فغش نم كارأ ليلخ اب

 مهسأ نأ تببحأ « ةرباع ةعيرس ةءارق رثإ ىل ترهظ تاحيحصت هذه

 . هذه لاثمأ ريثك ناويدلا فو . ىضترملا فيرشلا ناويد موقت ىف اه

 ةمصعلا هل نمو وهسي ال نم لجو « هسفن ملظ دِقف هسفنل لامكلا اعز نمو

 ش . هدذحو

 دوهجمو محض لمع ءازإ هسفن ىري ناويدلا اذهل ئراقلا نإ اذه عمو

 م6 6 © ريدمتلاو لالجإلا لهأتيو « ءانثلاو دمحل-أ هحاص 252000 2 ليبت

 . 84 ص ىاكلا ىلع ىروهمدلا ةيشاح رظنا(١)

 :عردنا افع



 قيقحت لوح ةيدقن ةسارد
  ةرضاحللاو ليثمتلا باتك

 ولحلا حاتفلا دبع روتكدلا ذاتسالا قيقحت

 نوراه دمحم مالسلا دبع : ملقب

 1 دمحم ن كلملا دبع : وهف : ىلاعثاا روصنم وبأ امأ

 وو 3 ىلا هتافل و ردق ةءو . فيلأللا بصخو جاتنإلا ةرافوب فورعملا بيدألا

 «مام51/ ةزدص (( زاجيالاو ٍ زاجعإلا باتك ,( : اهنم عبطو : ندامثلا تزواج

 2( ما17 905 ةنس ( سولقلا رامث )و ء« ه٠ "1/ ةنس ( تاهيبشتلاو لاثمألاو ١ و

 .ةنس « ةعاربلا رسو ةغالبلا رس ) و . م8١15 ةلس ا صاحلا صاخ »و

 .كلسبيل ىف © ةلودلا فيسو ىنتملا نيب ىرج اميف ةلاسر »و : مه

 .ناريإ ىف « برعلا مالك ىراجم ف بدألا سس ) و 2 ما18141/ ةنس

 0 50 مها١٠ ةنس قشمد ق (« دئالفلاو دئارفلا ١) و ه15915١ هنس

 ظ « م١٠16 ةنس سيراب ىف « مهريسو سرفلا كولم رابخأ ررغاوءه ١
 ع توربو رصمو سب راب ُْف عبط دقو «٠ ( ةيدبرعلا رسسو ةغللا همف » و

 نبوي اول حاطب وابقل 7 185 ولا ضيرعتلاو ةيانكلا ١ و

 ع ه11١؟65 ةنس قالوب ىف « فئارظلاو فئاطللا » و ١ . م١197 ةنس رصم

 ةنس قشمد ىف (« تاءورملا ةآ رم )و 2 ها*'؟'1؟ ةنرس سمح# ىث ( جهبلا»و

 باغ.نم» و : م١140 ةنس توربب ىف ؛ قالخألا مراكم ١ و ء م4

 ةيردنكسإلا ىف « لختملا ١» و . ١4٠0٠١ ةنس ثورعب فا( برطملا هنع

 رصمو م1800 ةنس قشمد ى' « دقعلا لحو مظنلا رْثن ١ و ءاه 111 ةنس

 , م1555 ةنس ةينوي ددع ةلحما ةلجم ى تاررشن (ه)



 نسرش ةرضاحملاو ليثعلا, باتك

 ةنس قشمد يف عبط دقو . هبتك رهشأ وشو ( رهدلا ةميش 2١و . ه1" 1

 فالوب 5 )ا تيقاوملا تيقاوت ١ و ٠ تاعبط ةدع ةرهاقلا م 2 ماا".

 . ه795١ ةئس

 طروظخحملا هتك ءاوسأ د رسب اي باتكلا ىقفح.» نسحأ دقو

 :اهتلت# ىلا عجارملا ًانيبم . ىخراتلا اهمسا الإ اهنم قبي مل ىذلاو . عوبطملاو

 . قبس اميف تركذ ام ضعب هتاف دق ناك نإو . اهضعب تج رخأ ىلا عباطملاو

 اوبسنف .٠ بلاعثلا دولج ةطايخ ةف رحب هلهأ لغتشا تيب نم ىلاعثلا ناكو

 ةف رحلا كلت هتبسكأف . نايبصلل ًاملعم هرهد لوأ ىف لمعو . ةعابصلا كلت ىلإ

 . سسبعو ةقر نم رمألا ءدب ىف هلاح هيلع تناك ام ىلع انتلد 0 ةانآو أ ريض

 « مهكولمو هرصع ةأالو لظب |ظتسي نأ هحومطو هئاك ذب عاطتسا هنكاو

 ؛ ناسا رخو لبجلا ريمأ ريكفشو نن سوراق ىلاعلا سم ريمألا طالب همضف

 . « جهبملا هباتك هل فلأو

 .٠ دابع ا بحاصلا - نولوقي نى - هرصضع ف ءابدألا فيكي لصتاو

 : هاشم لياوخ رهألا ىلإ هي د اق . « فراعملا فئاطل » هباتك فلأ هلو

 ىنودمحلا هللا دبع ىبأ هريزو ىلإ رخآ ببسبو : « ىكولملا » هباتك هل فنصو

 . « ءارزولا ةفحن » هباتك هل فئصو

 . ىلاكيملا لضفلا ىبأ ريمألل ًاقيدص ناكف . ىلاكيملا تيبلاب:هتلص دّقعو

 لا نس عل عفتني نأو : هبتك راد معي نأ هل حاتأ ىذلا

 ى موقلا ءالؤبس عفتني نأ هقذحو هلضفب عاطتساف . « ةغللا هقف ١ روهشملا هباتك

 ةحيسف ةضيرع ايند ماعللو هسفنل حتفي ناو ملفا حرصلا كلذ دييشت

 . تابنجلا

 .كرصحخلا ىلع نب مهاربإ قامسا وبأ هيرصاعم نم لضفلاب هل دهشو



 ءايلعلا و ءابدألا نيبو ىنيب -- ١ مسا
 سبط 1 بس يسمع

 . هتافلؤمو هراثآد عفتناو - ؛ رهاوجلا عم ممج هو و« بادألا رهز» بحاص

 هل دهش اك :. « رصقلا ةيمد ١» بحاص ىزرخالا نسحلا وبأ هذيملت كلذكو

 ن دمحأو : « هال » ىرابنألا دمحم نب نمح رلا دبع تاكرلا وبأ كلذ دعب

 ىتكلا ركاش ناو . 0339 ءادفلا وبأو ( ٠ 58١ ناكلخ نن دمحم

 0 ا ١ ليتحلا دامعلا نياو : ( لال 4 » ريثك ناو .نالككو

 ريمألا ىلإ همدق : هعئاور نم ةعئار وهف « ةرضاحملاو ليثمتلا » هباتك امأ

 هباتك هلبق نم هل مدق ناك نأ دعب . ريكمشو نب سوباق ىلاعملا سم

 . قافالا ىف هب راط ام خاسنتسالاو جاورلا نم جهبملا ىلف ٠. جهبملا»

 : ليثمتلا ةمدقم ىف ىلاعثلا لوقي

 ظفح امب -- جهبملا ىعب عي - باتكلا كلذ عفشي نأ ديري دبعلا لاز امو »

 اه رمال نأ لإ اب مقلاة يشتت ود م امال | ها هن

 باتك نم : ىلاعلا مسالاب فرشتي ام لمع ىلع  ىلاعت هللا اهامنأ - ةلودلا
 . قوس ىكولمو ٠ ىمجع ىبرعو « للهاج ىئالسإ . ةرضاحماو ليثمتلا ف

 نم اهارجم ىرمجم ام رشن ميو ٠ عيمجلا لاثمأ ىلع لمتشي ؛ ىناع ىصاخو

 دئاوفو ٠ ظنلا دئالقو ريثلا دئارف نم اهذخأم ذخأب ام نمضتيو ٠ مهظافلأ

 . « لزهلا رداونو دحلا

 دهجلا رادقم فرعو . هيف علطا نم الإ باتكلا اذه ردق فرعي الو

 نآرقلا نم لاثمألا نويع ١ عمج دقف . هفينصتو هعمج ىف ىلاعثلا هقفنأ ىذلا

 ظ . نيعباتلاو ةباحصلاو لوسرلا لك معماوجو : روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاو

 2 ٠ ءارزولاو كولملا رقفو . ءافلخلا فتنو . رجعلاو برعلا لاثمأ نويعو
 : ءابطألاو ةفسالفلا مخي . ءاهقفلاو نيثدحملا عملو . ءاكحلاو داهزلا تكنو

 . ءاغوغلاو لاّؤسلا فرئطو .ءافرظلاو ناّنحْما حلمو . ءارعشلاو ءاغلبلا ررغو

 نققاهدلا نم ةقرف لك هب درفنت اهو . ءالؤه نم ةقبط لك هب صتخ امو

 رع رش
 يك



 م ةرضاحملاو ليثُعلا باتك

 نسما نفاد لمعت امون«. ناذقألا ةنئابلا كاعانيملا ازهآ ئاهو :. زاعلاو

 تادامجلا بورضو . ايندلاو رهدلاو . ةيولعلا راثآلاو موجنلاو رمقلاو

 . « تالالاو تاودألا فونصو . تاناويحلا عاونأو

 . بيدأ هنع ىغتسي داكي ال . ةدئافلا ريزغ . ةداملا محض باتكلاف

 5 ةيب رعلا ءارقل 14 ولحلا لمحم حاتفلا كمش ققحملا ذاتسألا اهنعانأ ىلا ةهص رغلاو

 : هيلع ءانثلاو هركش بج وتست 5 غباسلا بوثلا أذه ى باتكلا !ذه هجارخإب

 ىلع باتكلا قيقحت ىف هلذب ىذلا دهجلاب قداصلا باجعإلا عزتنت نأ دعب

 الوقعم اجب رع صوصنلا كلت جيرو . اهصوصن ةلباقمو ةثالثلا هتاطوطخم

 ةريثكلا مالعألا نم ةمجرت ىلإ جاتحم ام ةمجرتو . ةريثك ةليصأ عجارم ىلع

 سراهفلا لمعن مايلا م . اه رداصم نايبب ةعوفشم ةزجوم ةمجرت . هيف ةعقاولا

 هتاحفص تغلب ىذلا خضلا باتكلا اذمل ةددعتملا اياوزلا فشكت ىلا ةينفلا

 ٠٠" ةحفص .

 نم رهظي ام ضعبل ةيدقن ةباتك ىبم تبلط نأب « ةلحنا ؛ تلضفت امنيحو

 دحا ال ىناأل + ةهلإ :تردعاو.رمألا' عدا تيحخا :ىرعلا ثاثلا'ز وتك

 رخآ لمع ىف لوذبم ىبقو نأل . ليلجلا لمعلا اذه ىل حمسي ام تقولا نم

 . ثارعلا اذه نم ريششك نع فشكلا ةاناعم وهو . هلثم

 دقنلاو م دعتلا أذه ( مويا 1 كو ٠ لع ةّركلا تدواع « ةلمخلا ) خكلاو

 هن أدب ىذلا لمعلا اذه نأ دقتعأ .« ثارلا رين نف ىف ًاديدج اليمز هب ىحأل

 . قوم رم لبقتسمب ًاّمح رشبت ةبيط ةروك اب وه

 مده هيلع ض رعأل 2 ولحلا حاتملا دبع 0 ذاتسألا خألا حيمتسأو



 ١ - رطشا اذه درو 8 س 4 ص :

 . ىراسلا مامأ هللا حلصي دق ٠

 ةحسن ىف هنأ ىلإ ةيشاحلا ىف ريشأو ٠ ىه ةريخألا هذهو . « حبصي دق

 ديد 2 5 5 سر

 رادقم ىلع نيحلا ىتأي وأ ل

 ثيدحلا فلتخم ليوأتو . 58 : "” نايبلاو . 45١ : ” ناويحلا
 ,. 7١8:9 بغارلا تارضاحمو . 488 بادآلا رهزو . ١١ ةبيتق نال

 اذكو « ىنابزر لا وهو : بويأ ىبأ نهدب هيقل ١ " س 47 صد ؟
 ىلإ ةبسن « ىنايروملا ١ هباوصو ؛ 858 باتكلا سرهف ىف( ىنابزرملا »درو

 بويأوبأ بسنب اهيلإ » : توقاي لاق . ناتسزوخ ىحاون نم « نايروم ؛ ةيرق
 هلتقو . دلاج» ىبأ نب ناملس ىنأ نب ناميلس هعساو : روصنملا ريزو ىنايروملا
 . خيراتلا بتك ةبسنلا هذه ىلع تعمجأ دقو نر وضملا

 : ىدوألا هوفآلا تيبدرو 0 س ه١ صدا

 رادحماو عافترا اهيف ةقلخ اهقابطإ ى رهدلا فورصو

 اءاوص . 57 : # برألا ةياهن ىلإ ةحفصلا شماه جيرختلا ف ريشأو

 باوصلاو . أطخ امهالكو ؛ ةملح فتاوالا ةيابب ىق درو دقو . 5# : *

 ةالقن 4 ص هوفألا ناويد نم ىطيقنشلا ةخسن قحلم ىف اك ءافلاب « ةفلخ ٠
 : ىلاعت هلوق رسف هب وه ريغ فل ام ةفلحلاب 000 . ةيرصبلا ةسامحلا نع

 اذه بهذي . ١ ذه نم فشخ اذه ىأ .مف ةفلخ و ا

 لع و اللا اب سناب ل عر يوما يش لك ور ون اله ءىجاو
 .( كا



 م ةرضاحملاو ليثعلا باتك

 فاقلا حتفب ًاطوبضم « ىدبعلا بّقثملا ١ درو ”" س هو ص

 رسكب « بّقثملا » هباوصو ٠ سانلا نم ريثك هيف عقي أطخ اذهو . ةددشملا

 ظ : هلوقل كلذب ىمم امنإ : اولاقو : فاقلا

 نويعلل صواصأولا نيقثو 2ىئرخأ نلدسو ةّلكب نرهظ

 ؟74 مالس نءاو هبتاك قيقحتب "784 ديرد نءال قاقتشالا هل رظنا

 مه“ ءارعشلاو رعشلاو 558 : :؟ ةنارحلاو

 : سودقلا دبع ن حلاصل تيبلا اذه درو "< سا/8 ص  ه

 هسكن ىلإ داع ىتنضلا ىذك هلهج ىلإ داع ىوعرا اذإف

 خيراتو ؛ 4 زتعملا نال ءارعشلا تاقبط قاف ( ىوعرا اذإ » هباوص

 ىف أطخ درو اك 78 ص اال م١ : " برألا ةيابنو ء#لدو# : و دادغب

 . ةيشاخلا

 : طيضلا اذه رطشلا اذه درو ١ س 87 ص --3

 ٠ اراعي نأ هلهأ ىلحلا لغش

 : لاثمألا عمجم ىف ىناديملا لاق : « هّلهأ ىلحلا لغش : هطبض هباوصر.
 .. هنو رعي ال كلذل « مهسفنأ ىلع هوقلعي نأ اوجاتحا . ىلحلا لهأ »

 : © س 9” ص. 07

 هحناول هيلع تلد نم قرحتم 2 امنإ ىرامذلا دوعلل بنذ الو

 ىف امو . « تّدلد نإ . . ىرامتقلا دوعلل ؛ وهو . لصألا ىف امع الدب.
 ىوريو فاقلا حتفب ( رامش » ىلإ ةبسن « ىرامقلا لأ 4 باوصلا وه لصالا

 س وماقلا قو . ( دوعلا هيلإ بسب دئهلاد عضوم » : توقاي لاق . اهرسكب

 ىلع تيبلا ءاج دقو . « ىرامقلا دوعلا هنم عض وم : ماطقكو) : ( رش» ةداه

 . 787 ىف تاوصلا



 ءاملعلاو ءايدألا نو ىاب 55 ١

 : ىرتحيلل تيبلا اذه درو 7 س 948 ص -

 لاثمأ لاعفلا الول سائلاو 2 ةدحاو ةادعلا الول ضرألاو

 >1 «:ءدعلا 7 امهباوصو 0 ”ةادعلا ال ول 0( ١٠6١ س ”ه5” ص قفدروو

 تباط : ءاذع ىدذعت ضرألا تيدذع لاقي ؛ 45 : ؟ ىرتحبلا ناويد قف

 تملا ةمب رك ةب ىلا ةيبط ىأ 3 ةاذعو ةيذع قا لاقيو 5 تفاركو اهتب رث

 . ةخبس تسيل

 هيب رعلاب هتباتك باوص . « روك ماربم » ٠١ س 1 صا 4

 عبارلا كلملا ءدرجدزي نب روج ماربم وهو . ب ةخسن قا « روج ماربم

 : 88 ص فارشإلاو هيبنتلا ف ىدوعسملا لاق . ةيناساسلا كولملا نم رشع

 ًاحيصف ناكو . . قنروحلا هل بو « ةرححلا كولم دنع أشن ىذلا وهو »

 فاجلاب هتباتكو ؛ ١ : ١4٠١ ناويحلا رظناو . « حلاص رعش اهم هلو « ةيب رعلاب

 . برعلا ءاملع ةباتك ىف فولأم ريغ ةيسرافلا

 زمهلا . « بولقلا دئاصم نم نسحلا مالكلا ٠" ١ س ١688 صاع ٠

 : نيتملك ى الإ ةلعفم عمج قى زمطلا عمسي ملْذإ ؛ حيحصب سيل دئاصم ق

 . « بئاصم » ةيناثلا ةملكلاو ٠ ةعبسلا نم عفان اهم أرق دقو « شئاعم » امه

 الب دياصم اهعمجو » : ( ديص ) ناسللا ىف ءاجو . « شيع » ناسللا رظنا

 . ١ ةشيعم عمج شياعم لثم ؛ مص

 ١ س 1848 ص ١١ ريرج لوقدرو : ١ ىدتقأ نكلو ىدتبأ الانأ « ,

 باوصلا وه رعخألا اذهو . ؛ىدتعأ نكلو 0 لوصألا نم نيتخسن فو

  5و4 : # ناويحلا ىف .  47٠١ىدتبي ال هنإ : لوقي.156 : " نايبلاو ء

 رظن امبرو .هل ًاباهرإ هيلع ىدتعا هءاجه هيجاه ىلع در اذإ هنكلو « ءاجملاب

 مكيلع ىدتتعا ام لثمب هيلع اوادتعاف +: ىلاعت هلوق ىلإ كلذ ىف 4 .



 ناذو ةرضاحملاو ليثعلا باتك

 : هب ردبع نا لاق.« دتعم ىكل و » : ةياورب 595 : ه ديرفلا دّمعلا ئثد رو اذك و

 « صاصقلا ىف فرسي هنأ دي ري »

 ةاهمو ةهم ءىبش لك » : برعلا لوق درو ١١ س 7١5 ص ١١

 . همرح رك ذ ىتأي ىبح ءىبث لك لمتحم رحلا نإ ىأ ه ند رك ذو ءاسنلا الخ ام

 مك ريسيلا ةهملا ىعمو

 .« هم » ناسللا قا امهنم لك ق ءاشلاب « هاهمو ههم » هباوصو

 هأيم نم ءاهلاك 3 ةتداث ةيلصأ هاهمو ةهد نم ءاجلاو ١ روظنم 316 لاق

 . ( داقشو

 هبدؤي مل نم راهنلاو ليللا هيدأ :١ صنلا اذه درو 7 س 5١5 ص. 1*

 .« مادلاو

 : ةفورعم ةرئاس ةلح ىف روهشم تيب وه امنإ . اذكه سيلو

 راهنلاو ليثللا كف ذأ ثهادلاو هبدُؤي : نم

 انعطق اذإ » رثذلا ةروص ىف صنلا اذه درو ١١ س ”ها“اص 14

 : 7١ ص ريرج ناويد ق فورعم زجر نم رطش وه امنإو .؛ ملع ادب ًاملع

 . كسبيل ةعبط نم ال" . هؤ5 . ؛ه5 . ٠١" لماكلا ىف درملا هدشنأو

 : هلبقو

 9 لن

  ميخ ىداو وأ ناله نم نابقا

 'ملسلا ناطيخ لثم را ىلع

 ”مادألا ىط اهشنوطب تيوط دق

 را محللاو نأدبلا 5-8

 : تيب رطش هنأ ىلع صنلا اذه درو ١؟ س ؟84 ص ٠

 « لال زلا ءاملاب ةرخصلا رجفنت دقف دج م



 العا وابد الا ينو فير صح 4

 نبا هدشنأ . فنحألا ن سابعلل لم رلا و زجم نم لماك تيب وه املإو

 : هلبقو . 5515 ص هتسامح ىف ىرجشلا

 لانملا 0-0 كو نسل طا "ف ةةعصقلا ةيييييشلاب

 ءامب ءامللا درت نإ ١ : سرعلا لوق درو #”7 < سا"هه صا د15

 هيأ : 000 0 ا 2 م أ 1
 لاثما ىف هطبضب ةريع الو ( كاد هر ا ١ هباوص . 0 سيك

 . مقتس ال هبا رعإ نإف . ةزمطلا رسكب 794 : ١ ىناديملا

 + اوت ىو لاوق ةزرو 5: نسال ةكإ ياس اخ
 5ع : ش ل

 ح زاملا غلب ىلع ئىاو حدا 0 ران هب ٍر : تن د - ملا -دق ءان هنأ

 امهبف ينضح اذ - ( ةلفع قا ) و . ( ران ةبأ ١ هبأ وص

 هجوالو . ىبظلا : أشرلاو . « ةيئملا أشر حمرلا ١ " س 797 ص

 وحن ىو . ءاملا ىلإ هب لصوتي ىذلا لبحلا : ءاشرلاو . « ءاشر » هباوصو . هل
 : ةرينع لوق ىبعملا اذه

 .6 ترفص ٠١ هنأ وص . ىباطو مل ترص ١ 7 س 704 صاد 8

 : سيقلا ئرما لوق ريسفت ىف ناسللا ىف ءاجو

 بساط ولا ردفص هّنك ردأ وأو ًاضي رج عابلع ”نهتلفأو

 ىرمتي ناك ىلا هباط و ترفصف لتق هتكردأ ول ليحلا نأ هانعم : ليقو

 . الخ ىأ . نمالا نم بطولا رص . هنيل باطو : اهنم

 ىرما لك ١" وهو ٠ رن هنأ ىلع صنلا اذه درو 8 س "05 صا“

 « ىراصنألا تلسألا ني سيق ىبأل تيب رطش وه امنإو .؛ عاس هنأش ق
 : اهعلطم 65 تايلضفملا ق ةديصق نم



 ىعامسأ تغلبأ دقف الهم ١ انحللا ليل دصقت ملو تلاق

 :ه رلصو

 -# كلام ىب لحج لع ىعسأ 3

 ”لياكت ال ١ : ةروصلا هذبم صنلا يده طبض 4 س 8٠6٠" ص

 لدبهم تنبل تيب نم ءزج وهو : « مدلاب لياكت الو هيبأوص و . ( مدلاب

 .قوزرملا حرشب 5١١ -. 7١ ةسامحلا ىف تايبأ نم . ىئاطلا ةفرق نا

 : همامتو

 مدلاب لياكت ال نكلو ءاوب هل نكي مل ئرماب اريج لتقيف

 دحاولا لدب لتقي الف . مالسإلا ءاج ذنم ءامدلا ىف ةلياكملا تطققس ىأ

 « ليك » ناسللا ىف تيبلا اذه دروو . ًاعيضو وأ ناك ًافيرش . دحاو الإ

00 

 ىرأ : ةماعلا . ىدق ىشسم ىتح ىلإ 4 دما نوب 18 و حا

 نأ بح « ةماعلا ١ ةملكو . رن هنأ ىلع « مدب امد لسغي نالف . ىد قارأ ىنلق

 . « مدي ًامد لسغي نالف » دعب اميف ملوقل ًاناونع ناوكتل + :ثسلا نعي“ رخْخوَت

 ى ىبسبلا حتفلا ىبأل وهو . سان ةغالبلا ءاملع ةلثمأ ف فورعم تيبلاو

 : هل ًاخخأ هدعب نودشني و + /ه : ؟ صيصنتلا دهاعم

 تدل كفانا نسل ملح نه كيف مكف

 « نئاحن » هباوص . « هالجر نئاخع كتتأ ١ : 15 س 7١# ص - 7+

 راب ا وي ) ريخ مه ريعب ىف سانأ لكل " ١ ىس 5592515 نص ل 6

 موق لك ةفرعم ى برضي لثم وهو . ملعلاو ةفرعملا : مهفلاب . رحلاو



 ءالعأاو ءايدألا نيو ىبب ١ م5

 همس بص 5200

 2٠0 لمج ناسللاو . ”5. : ”وار##م ١ ظحاحلل نايبلا رظنا . مهبحاصب

 11١4 ١١١ : * ىناديملا لاثمأو

 « ىبق دص » هباوص « ( هركب نس ىقدص ) ١5 س "56 ص - 6

 يورو اندم احول ا ا هر تاما . لادلا فيفختب

 نم داعلا صارت كرا يلا لصأ رظناو . ًاضيأ عفرلابو بصنلاب ؛ ا

 . « قدص » ناسللا ىق اذكو « يبول

 . ةلمهملا نيعلاب « ركبلا ةيعارك هيلع تناك » ” س »ال ص 5

 هسقن ىلاعثلل سولقلا نامل قف اق ركبلا ةيغارك مهيلع تناك ) هبا وص

 . ال8 : ” ىناديملا لاثمأو 78 ص

 ةقانلا رقع نيح دومث ركب ءاغر نونعي « بقسلا ةيغارك » ًاضيأ لاقيو

 ىشلاب مواشتلا ف برضي . ءاغرلا ىععمب انه ةيغارلاو . فلاس نا رادق

 ؛ ىدابعلا ١ هبا وص « ( ىدابعلا ىرامحك امه) "١ س "47" صا الا

 اولزن برعلا ءانفأ نم موق مهو « دابعلا ىلإ ةبسن « ءابلا فيفخن و نيعلا رسكب

 ناك : اولاق . ىدابعلا ديز نب ىدع مهنم . ىراصن اوناكو « ةرحلا

 ' ؟ اذه مث اذه : لاق ؟ رش كيرامح ىأ : هل ليقف نارامح ئدابعلا

 ؛ 0 : ؟ ىناديلاو 587 ىبلاعثلل بولقلا رامث رظنا

 ةملكو « نعاظلا مهبلك ىلإ ملعلا لهأ ابحأ ) / س "هو صان 8

 و : 759 : ١ ناويحلا اك « لهأ بحأ » هباوصو . ةمحقم انه ( ملعلا »

 ىناديملا لاثمأ ىفو . « نعاظلا هيلإ هلهأ بحأ بلكلا 8١ ١ : ؟ رابخألا نويع

 امير رفاس اذِإ هنأ كلذو : لاق . « نعاظلا هيلإ بلكلا لهأ بحأ » 188 : ١

 جر بلكلاك ظافحلا ليلقلل برضي « بلكلل ًاماعط تراصف هتلحار تبطع

 . نعاظ لك عم



 م ةرضاحملاو ليثعلا باتك

 فق دروو (؛ رغملا أ ىرظناو راعج ىعور ١ ١) سس "هال سصص 54

 ىغور» : هباوص « فرحم امثالك و ء « راعج ىعور» : « رعج » ناسللا

 : ماطقك راعجو ؛754 : ١ ىناديملا لاثمأو « غور » ناسللا فام « راعج
 . عيضلل مسا

 ماوقأألا ىف ىعرملا الو « اطق لثم اطق سيل » 4 س الاله صام

 ىف ىراصنألا تلسألا ن سيق ىبأل رعشلا نم تيب وه امنإو ©« ىعارلاك
 باوصو . « اطق » ناسللاو ١ ١١ ىناديملا لاثمأو 86 تايلضفملا

 : هداشنإ

 ىعارلاك ماوقألا ىف ىبعرمم الو ىطُنق لثم طق سيل

 ىف ةكراشم اهمدقأ ءاطخألا ضعب باوص نم ىل نع ام ضعبل ةلاجع هذه

 . باتكلا اذه حيحصت

 نم نيرشانلا ضعب جرحت ىف ًارذع هل لعلو - ققحملا ذاتسألا تاف دقو

 ملعلا هرقي ال جرحت وهو : باتكلا ىف ةعقاولا ةيعبطملا ءاطخألل نايب قاحلإ
 ىف ةعقاولا ةيعبطملا ءاطخألا ىلع هبني نأ هتاف : لوقأ  ءادألا ةقد الو

 صوصنلاب معفم باتكلا اذهك باتك ىف رفتغملا نم اذه سيلو . باتكلا
 . طبضلاو

 ريغ ةحلجاعم جلوع اهضعب نكلو : ًاقح ةيفاو ىهف باتكلا سراهف اعأو
 جارخإ ىف ةريخألا.ىبقيرط ىلإ عجر نمو . ىناوقلا سرهف وهو . ةمظنم
 ى هيلإ ترشأ ئذلا« رسّنيملا ىميظنالا اهجهنم كردي نأ هنكمأ ىفاوقلا س رهف
 . ثا/ ص ( صوصتلا قيقحت » باتك

 تايبآلا فاصنأ هيف تطلتخا دقف « تايبألا فاصنأ » سرهف امأو
 روسيملا نم ناكو ٠ نيسرهفلا نيب ا رئاح ثحابلا حبصأو : زجرلا راطشأب

 عربا افع



 ءايلعلا و ءايدآلا نو ىبب كس م مب

0 
 ساما تيبس هوس سس سستم ول يسمو وسو سوو سس

 س رهفب قحلأ هتيفاق تفرع ام نأ فولأملا نم نأ اك . كلت نع هذه لزع

 قاوق سرهف نبب آرصحنم سراهفلا كلت رادم حبصيف « هب جزمو.قاوقلا

 وهو « اهزاجعأ فرعت مل ىلا رودصلا سرهفو « زجرلا قاوق سرهفو رعشلا
 . ةلبقملا ةعبطلا ىف هللا ءاش نإ هلعاف ققحملا ذاتسألا نظن ام

 ًايئاجه ًابيترت بتري نأ نسحتسملا نم ناك تاعوضوملا سرهف نأ امك

 ىتدعسي مل ىذلا « ولحلا حاتفلا دبع  ذاتسألا ليم زال ًاحفاصم ىدي دمأل ىنإ
 قيفوتلا ماود هل ايجار و مظعلا اذه هلمعب هل ًائنهم . مويلا ىح هايقلب ظحلا

 , ليبن حافكو ؛ قداص داهج نم هليبس وه اميف



 ىرتحملا ناويد لوح

 دوراه دمحم مالسلا ديع : لقب

 : مدقت

 ذاتسألا خألا قيقحتب هتاعبط ثدحأ ىث ؛ ىرتحبلا ناويد » رهظ امدنع

 .« صرحو ةيانع ىف هأرقأ نأ ىلإ ىنعفدو ١ كلذ ىببجعأ « ف ريصلا لماك نسح
 ظحم مل ىذلا ناويدلا اذه ةمدخ ىف ةكراشملا فرش لانأ نأ كلذك تيبحأو

 ئ . ىفرمصلا ذاتسألا اهم علطضا ىبا ةقئافلا ةيانعلا هذه لثمب لبق نم

 اهيلع فرشي ىلا « ةلحملا » ةّلجم ىف تالاقملا نم ةفئاط كلذ ىف تبتكف
 ىح ىبحي ريكلا ذاتسألا ىقيدص

 نم جذامن ضب مدقأل أاعساو الجم ىح ذاتسألا ىل حسفأ دقو

 ةسمخ ق تردص تاالاقم سمخ ق ترهظف . تاقيقحتلاو تاحيحصتلا

 ةينلا ىف ناكو . 1955 ةنس سرام ىلإ ١957 ةنس 0 ف 0 دادعأ

 لاكسا نم دنع هع اوكار قئاوع نك دب لوقا نير زا دكيح

1" 

 امدنع ىريصلا ذاتسألا خآلا نم تدب ىلا ةيملعلا حورلاب ةييدععأ كَكَو

 . ىناثلا لاقملا ردص ىف ثالذ تلدسو . لوألا لاقملا رهظ

 تاللاقملا ءاهتنا دنع ى؛ريصلا خلا ةردايم ود هليجست ىتاف ىذلاو

 تمدق امد لماتعالا و: تيتك امك اض رال هنالعإ ار ركم ىبطاخم ىلإ سمحلا

 هل كيرش ىنأ ا ضيأ ملعيو ٠ رخلا الإ تبتك امب درأ مل ىنأ معلا مامت ملعي هنآل

 5 هدح و هلل ةمصعلاو . بيصبو ىطع نسال نك نأ فا ني اذه ةمدخ 6



 ارا ابقألا نيرو كايسدجا 0

 ةصاخ ةلاسر ق تالاقملا هذه رشنأ نأ . ءابدآألا نم ريشك ىلإ بلط دقو

 هذه قى اهعمجب مهسمتلم تبجأف . اهيلإ عوجراو اهم عافتنالل أ رعسين

 نم كلذ دعب ىل نع ام هيف تركذ . ًاسداس الام اهيلإ تفضأو . ةلاسرلا

 لوألا ءزجلا قاطن ىف هلك اذهو « لبق نم رشنت مل تاحيحصتو تاكا ردتسا

 .:ثاويذلا قم:

 ؟, قيفوتلا هللا نمو

 8١م4 .ةنس مرا نم 54 ق
 ٠٠ دلس ديلويل نه ١954

 ْز ةديدحلا نك

#692 ١ 577 

 نورحب مهنأل ١ مهسفنأ ءارعشلا مه ءارعشلا مهف ىلع سانلا ردقأ "لعل

 تفلتخا نإو ههايم دحتت طيحم ىف نوحبسيو . دحاو رامضم ىف مهعم

 . هراوغأ

 ةرطفلاب رعاش 'لجر هرعش رمأ ىلوتي نأ ىرتحبلل هللا عنص ام ناكو

 نم هل تأرق دقو . ىفريصلا لماك نسح لضافلا خألا وهو « ةعانصلابو

 لوقو « مدآلا ةيفاص ةجابيد نم تعش اف « ًاثيدح هل تولتو ًاميدق هرعش

 , ١ ريش و هل هس ءال اك" عكس عقاقنالا 3 ىولس

 ةيح راتلا هتاراشإ نم فشكيو م هرعش نم ولجيأ تادلخلاو رافسألا هاجأ نم

 : هل وقب هنع ربع ام دهحلا نم لذبيو « ةيبدآلاو

 ىبحصي 4 ةحا رلا نم الدلع ىسفت ثم اررح تاوئنس ى رمح نم تعطقو (

 .١١ال -وهم ص .م19564 ةنس ريفون ددع « ةلحملا , ةلجم (ه)



 مها ىرتحبلا ناويد لوح

 ىف ”ضومغ تاليل ىلع ”ضقيو « وتشأ نيح ىنمزاليو ٠ فاطصأ نيح
 ًامايأ ىركف لغشيو ٠ هئافخ ضعب وأ هءافخ حيزأ نأ ديرأ هرعش ضعب

 هدرأو هجوع مقأل هجو لك ىلع ىأرلا اباقم حورأو ودغأف ٠ هيف في رح

 . « هثاوتسا ىلإ

 بئاوجلاب اهادحإ . ةعوبطم خسن ثالث اهنم « ناويدلا خسن نم ًاعوبطمو

 . ةيطع ديشر خيشلا حرشب ١91١ ةنس تورد ى ةيناثلاو 18177 ةنس

 نمحرلا دبع خيشلا حيحصتب 1١91١١ ةئس ةيدنه ةعيطمدد ةرهاقلا ىف ةثلاثلاو

 .ناويدلا ةمدقم ىف رشع ةسمحلا تاطوطخملا فاصوأ ركذ دقو . قوقربأا

 فلتخت خسنلا كلت نأ ئراقلا فرع اذإو . نضم قهرم لمع اذهو

 . اماياور فالتخاو ءامتايبأ ددعو ء اهددعو دئاصقلا بيترت ى ًانيب ًافالتخا

 ىذلا تنعلا رادقم ملع :ةبصان ةظقيو نم دهج ىلإ جاتحم ىذلا رمألا وهو

 .٠ هدلجو هريصن اهالد ىلا ةبوعصلاو : هاقال

 هتاراشإ نايبو : ناويدلا مالعأ ةمجرتب قريصلا ذاتسألا ماق دقو

 : ربدعتلا مظع و باجيعالا

 ترداب ىفريصلا خألا قيقحتب ناويدلا نم لوألا ٌءَزحلا اذه رهظ امنيحو

 دامدإو ىرتحيلا رعشب نيعلوملا نم ًارهد تنك دّتف : هتءارقو هئانتقا ىلإ

 هتءارق ةدواعم ىلع ىل أ زفاح اهيف رهظ ىبلا ةولجلا كلت تناكف . هتءارق

 ريصلا هفلاح ىذلا قيقحتلا اذه . ىملعلا قيقحتلا اذه لظ ىق هرعش ةساردو

 . لاكلا ىلإ لوصولا ةلواحمو . ةنامألاو سأدلاو

 ىصقأ لذب دقل دهشأو : قيفوت اميأ قريصلا خآلا قفو دقل دهشأو
 . هنم ءىشب نضي ملو هعسو



 ءاملعلاو ءاندألا نيبو ىنيب - ١ ناب

 « ققحم اهنم مسي داكي ال ىلا ذخآملا ضعب ىتءارق ءانثأ قف تحمل دقو

 فرش هكراشأل . عضاوتملا ىدهج نم ًابناج هقيقحت ىلإ فيضأ نأ ثييخأف

 ظ . ىريحبلا رعش ةمدخ قى ماهسإلا

 تاراشإ ضعب ءادسإب قيضي نأ نم بحرأ هردص نأ ملعلا مامت لعأو
 « ىضم امل كا ردتسا اهيف نوكي نأ ىبسع . هيخآل صلخم خأ نم تاهيبنتو

 . هللا ءاش نإ ناويدلا ءازجأ ةيقب نم لبقتسي ال عفنو.

 ةمدقملا ى نذخآملا ضعب

 حتمب ٠ « ىباحبلا ١ ةملك تدرو ١ س ؟* ص اذكو 4 س الا ص

 ىناعمسلا باسنأ ىف امك ءاحلا ديدشت باوصلاو « اهديدشت لامهإ و ءاحلا

 دادجأ ضعبل بقل وهو . ثاّحبلا ىلإ ةبسنلا هذه » : لاق 5 ةقرولا

 ( ىئاحبلا ىلع ن قاحتإ ن دمحم رفعج وبأ مهنم .ة راك مهيفو : هيلإ بستتملا

 . ققححا ذاتسألا هل ىدصت ىذلا معلا وهو

 ىلإ ىرتحبان ةيلزغلا دئاصقلا عيمج عجري ققحملا نأ دن ه سا#١ ص

 ناك نبح ىأ . ه7 ةنس اهتيابن لعج ىتلا ةبقحلا ىهو . ابصلا ةلحرم
 ه١ 5 ماع ى ناك هداليم نأ ساسأ ىلع . هرمع نم ةرشع ةسداسلا ىف رعاشلا

 اهم رات لعجيف ةيل زغ ةديصق لك ىلع ةدعاقلا هذه قبطي ناويدلا ءانثأ ىف هدحنو

 ةديعسلا ةنسلا هذه ىف الإ لزغلاب هناسل قطني مل ىرتحبلا تنأكو . ه1 ةنس

 قطني ملا رعاش لأ خيراتلا انثدحب مف . هلثمت معمسل مل امح ببجع رما وهو

 عا رعش اندهشو انورس لب 5 هأيص 0 نم ةنيعم هان ُّق ا لزغلا و رعشل

 رصع ق لب . مهءايح ىنس عيمج ىف مهبيبشتو مف زغ ضافتسا نب ريثك

 « ةيلاع نس ىف اهو مراحلا لزغتو ىوش لزغت دقو . ءانفلاو ةخوخيشلا

 . مدقتم رمخ قو



 اب ى رتحعيلا نا ويد لوح

 00 لا م ا

 ةعجارم ىف نققرشتسملا ةقيرط نيب عمج هنأ ذاتسألا ركذي 7 س ه8 ص

 حرشلا ىف نيمدقألا برعلا ةقيرطو « تاياورلا فالتخا تايثإو صوصنلا
 0 . قيلعتلاو

 تاياورلا فالتخا تابثإو « تاطوطخلا صوصن ةعجا رم نإ دحأ لقي ملو

 فيلأتلا عم تدلو ةميمص ةيبرع ىه امنإو « نوقرشتسملا اهعدتبا ةقيرط
 ىف نيقرشتسملا ةقيرط دارأ هلعلو . ةرخأتملا هروصع ىلإ هتمزالو « ىبرعلا

 ىبعي هلاخإ الو" + كلذ دارأ دق ناك نإف « ةعبطملا قيرط نع صوصنلا رشن
 ضرم هب نم نظي الثل « كلذ ىلع صني نأ هب ردجألا نم ناك هنإف . ه ريغ
 . هترابع مومع نم ودبي اك : كلذ ىف لضفلا لك نقر شتسملل نأ

 هحرشو ناويدلا ق ذخ 1١ ضعب

 « هريسفت ىف وه ام اهنمو « ناويدلا ننم ىف وه ام اهنم . بورض ىهو

 ظ . ةعابطلا جهنم ىق وه ام اهنمو

 : م تكا طا

 ءازع نيح تالو . طيلحلا رثأ ىرت دقو 6 ىنرمأت ال

 طيلخلا ىناعم نم ىبعم اذهو . ةدقلن رخل طلعت نا روت نذر

 وأ « نكس وأ كلم ىف كيرشلا هب دارملا سيلف . انه ادارم سيل نكلو

 يس رشاعو مهطلاخخ نيذلا موقلا طيلخلاب دارملا لب « ةراجت وأ برش

 .. رعشلا ةغل همهفت اك «٠ « هب بصي هاوبم نما

 5 هه تيبلا ل9 ص - ؟

 ءابه اهيف لاذعلا لوق را اص تّبه كدوج حاير ام اذإف

 نوكتو « تّبه» ةملكب تيبلا نم لوألا رطشلا ىهتني نأ هتباتك هجوو

 . فرفحلا رحخ نم ةديصقملاو . ىناثأا رطشلا ىف ةاهلك « راصو

 عربا افع



 ءاملعلاو ءايدألا نيبو ىيب -- ١ م

 ىغبني ناك « هئاو نم "ةعاس عمجأ دوجلاو » : ١8 تيبلا 55 ض

 .ىهعمب ءارلا هلثمو . دعولا وهو « ىأولا وه ءاولاو . هتبارغل « ءاولا » رسفي نأ

 . هرعش ظافلأ نم رشك ىف بلقلاب ىرتحبلا علوأ دقو . ىأرلا

 ؛ د دؤس » ةملك تدرو ١54 تيبلا 88 ص و 4 تيبلا 76 ص د

 « دادؤس ٠ لادلا مض وه ةملكلا هذه زومهم ىف هجولاو . ىلوألا لادلا حتفب

 . «دادوس : تلقف زمبت مل لادلا حتف تدرأ نإف . سوماقلاو ناسللا ىف اه

 نجتيف ةزومهلملا امأو .. 5 دادوس ٠ ًاضيأ لادلا مض ةيناثلا هذه. ى كلو

 ظ . اهاد مض

 : 9 تيبلا"" ١ ص  ه

 هواسمو هتحبص رهدلا ةفلخ 2 ىرمأب ىمارت م تنأ ىبأب

 هيلع فلتخم رهدلا نأ ىععي ؛ مملاو ءاتلا حتفب « ىمارن م » هجولاو

 «ىوس رهدلا ىلع هل ًانيعم دج ال وهو ؛ هرمأب ىتارتيو هايازرو هئادحأب

 ىف هل هجو ال ؛ هعفاد : ءىثلا ىتار » هلوق نم حرشلا ىدروامو . هحودم

 . لاحملا اذه

 هنأب ءاوثلا رسف«« اهيتنم د ىف هواوث لاطو » : " تيبلا ”# ص 5

 ظ 1 ظ ] .« ءاقبلا»

 . ةماقإلا ةلاطإ : هءاوثلا : لاقي نأ ريسفتلا باوصو

 : ةزلح نب ثراحلا لوق هنمو

 ٠ تاوثلا هنم لمي واث ةلنز م

 ءايلا طبض نع ةيراع 4 ربدملا و ةملك تدرو 7-5 تيبلا 164 صدا

 راص كلذبو « ةزومهم ريغ « كوامس و تدرو اك « رسكلاو ديدشتلاب
 . ةباتكلا هوشم طبضلا صقان تيبلا



 نا ىرتحيلا ناويد لوح
 اكل

 ىدحإ جوز ةعيبر ْن لهلهم نأ هريسفت ىندرو ١6 تيبلا ٠ ص -م

 . رمت نب ةيواعمل هتانب

 نم 41 ص مزح نءال باسنألا ةرهمج ىفامك « ورمع ن» هباوصو

 . هبتاك قيقحن

 ابباوصو « «كيدل نوكي نأ امو هلوق ىف ءاج ه تيبلا 4 ص -14

 . ىلا ديكوتل ةدئازلا نإ ىهو « "نإ امو

 اذكه ام . « هنع تن دح ىذلا رحبلا وه » : 26ه تبيبلا 47 صاد ٠١

 مومع ىلإ باطخللا هيجوتب « هنع تثادح » اهطبض هجوو « كارعشلا اهوقي

 : هتقلعم ىف موثلك نب ورمع لوق قدروا نيبطاخا

 انيئجلملا ىمحنو ىمحُت هب 2 هنع تّثادح ىذلا ةّربلا اذو

 حودمملا رمأ نأ ىلإ ةراشإ . باطحلاب ريبعتلا اذه برعلا طبضو

 داكي الف ٠ ضعب ىلإ مهضعب هب ىضفيو سانلا هب ثدحتي : ملاعتم فورعم

 : ؟ا/ تيبلا 5 09ص -1

 ءانبلا نم سيل ناسحإلا نم 20 لوط هانب تيب ركب بأ
 ىلع ولعلاو « ةردقلاو لضفلا وهو . ءاطلا حتفب « لوط : هباوصو

 ظ . ءادعالا

 لوطلا نم ةلءافم : «لواطأ كبو لواحأ كب مهللا » : ثيدحلا فو

 . ءادعألا ىلع ولعلاو لضفللا وهو . حتفلاب

 تطيض . « ءادعلاو دساوخلا مغر ىلع 1: رح ثيرلا ؟10/ ضد

 « ءادعلا » وه املإو 4 طيمضلا اندم هلأ ةدحو الو 4 نمعلا محتمد )ا ءادعلا »

 . رعاشلا هدم امم وهف . اهمض وأ نععلا رسكب



 ءايلعلاو ءايدألا نيبو ىنيب -- ١ مو

 : نسلا مضب ٠ كوس ٠ ةملك درو .٠ "مو تيبلا 50 ص

 :ريغ نوكي ال « نيسلا حتفب ةنس عمج نسسلا رسكب « كونس » امماوصو

 لعج امم عمجلا ىف رسكلا ىلإ درفملا ىف حتفلا نم نيسلا ةكرح ٌريغتو . كلذ
 . ملاسلا ركذملا عمجم اقحلم هنودعي نييوحنلا

 ”ك ا مس تيبلا 480 ص - 5

 - ءاسإلا باحأ قع كيلإ ىنم لجأو ىنيسو نإو

 قعاسلا تعا موق نم ءاتلاب « ىئتم ه هباوص ٠ ضيرحت « نم و و

 ليستوتلا ٠ هنأ تملا ريسفت ىف سوماقلا فو . هب هيلإ لّسسوت ىأ « ةبارقل

 . (« ةبارقب

 تكتل 4 ًءادتبإلا » و « تالتعإلا ١ "9 . ”8 تيبلا 588 صان ١

 راشي نأ هجولاو . ةرورضلا دنع طقف قطنلا ىف عطقت امنإو ٠ عطقلاب ةزمهلا

 نم ةرثك مضاوم ىف اذه رركت دقو . اهلادب ةرسكلا عضوب كلذ لإ

 ؛:ه تيبلا 88 صو 8 ثيبلا 848 ص و 5 تيبلا 88 ص اهنم « ناويدلا

 : ه تيبلا 44-5

 ”ةلالع بابشلاو ىورأو تنكو

 ىوشن وأ ةبابصل ١ ركس نم ناوشنل

 .لوق هوحنو . فاكلاب ( ناوشنك ) هباوصو ٠ نعل نقسم كون وقر

 ةديصنلا هله ةيلاتلا ةديصملا ىق هسفن ىرحلا

 ”ةلالع بابشلاو « تناكو تنكو

 ىركس وأ ةبابصلا رمخ نم ناوشنك

 : ؛ ىوعت انو رع اه تاوطش: هلا : ١8 تيبلا همه ص١ ا/



 نكي ىرتحبلا ناويد لوح

 اك . اهتمواقم ىلع دحأ 'ورجب ال ىأ « ىوحتامو ربتام ١ هطبض باوصو

 ىف ركذ دق ناسللا بحاص ناك نإو « 55 ص ديلولا ثبع ةراشإ نم مهفي

 . حبني الو ىوعي ال نالف : لثم ىف لاقيو» : ( 159 ص حبت ) ةدام

 ةداسلا هله ناكر نتكاكلاو رخم منكي الو هب ادتعي ال هفعض نم : لوقي

 . فعضتسملا فيعضلل لاقت ا « ردتقملا ىوقلل لاقت « دادضألا تارابع نم

 : ؟7 تيبلا ه5لص 6

 و

 1 آدم ردنا ند لثمس

 اوضأ امهّيأ ناسحإلل حائرا اذإ

 دعب ءايلابو « نونلاب « ليمن » اباوصو ء. انه اه هجو ال لثمت ١ و
 0 *”5501 59و١1 : ا١رصم ةعبط ىن اك و ناويدلا نم ! ةخسن ى درو انك مملا

 ن رمألا نيب ليم : لاقي . ( رصم ةعبط ىف ةرركم ةديصقلا هذه تدروذإ)

 نبب لييمتلاو ١» : ( ليم ) ناسللا ىو . نزاوو امهنيب حجر ىأ الييمت

 امهنيب لبامأو ليمأل ىنإ : برعلا لوقتو . « امهنيب حيجرتلاك نيئيشلا
 ظ ظ . لضفأ امبسأ

 2: 73٠ تيبلا ًاضيأ ه5 ص 4

 خب

 يل ناك: هلال نقي
2 

 :ىورأ» هقيرب ىقسأ نإ « ثيتغلا نم

 سيلو . مالعألا نم ملع اهنأ ىلإ ةراشإ « ساوقأ نسب « ىورأ » تلعجو

 نإ ىأ ٠ هلبق طرشلا باوج وه ضام لغف انه « ىورأ » امنإو ء كلذك

 : ودو « ةديصقلا هذه

 ' ىورأ » نم هيناعن ثب ادبأ انل
 50 سا اع م

 04 ىورزح» ةعول نم كتندأ 8و « ىورح ١ و



 ءاللعلا و ءايدألا نيبو ىنيب - ١ ممم

 ٠٠ ”ا/ تثيبلا ها/ صان :

  1١تقفراش 0 1 نم تاّضّيل ين ل

 ىو ذَت وأ رّيغت نأ قارفلا رعاذل

 . نءاثلا ىدحإ فذحم ء ربغتت نأ ىأ « َريغت نأ » طبضاا باوصو

 : ؟ تيبلا ه86صا ١

 ىرح اسمهج رابث مج ديك ىلإ

 صقتنلا هيف عيشي وهو « ناصقن الو ةدايز نود تيبلا طبض درو اذكه

 1 ل ل ةءارقلا ىف كشلا ىلع لمح ىذلا

 . ءارلا ديدشتب « ىرتح» و نآرحلا و

 و عرك هه لو اقرت ةعمد الف و : م تيبلا ه8 ص ىف الا

 تناك نإو « « ىركت ه اهتخأ عم م<التتل ءاتلا حتفب « اقرتت » هطبض هجوو

 أقر لاقي . اهتياعر ىغبني ةغل رعشلل نكلو . ةميلس ةحيدص ءاتلا مضب « اقرت »

 . ىلاعت هللا ةأقرأو « فج : ائقر عمدلا

 : ١١ تيبلا ٠ ص ا "+

 درافو ماؤت نم ىعرص سراوف
 صا# نسا 5 5 . 0 0

 وهو . ل ء ىءح : خيشتلا ا اماوصو

 . همئاوق عطق : ًآرقع فيسلاب رععبلاو سرفلا رقع لاقي . ريقع عمج
 ( 5١9 رقع ) ناسللا ىف دشنأو . ىرّمع ليخو . روقعم : ريقع سرفو

 ظ ظ : (ىلس ) نادلبلا مجعمو



 نق ىرتحبلا ناويد لوح

 .ةيتف © عراصم ىردسو ىلسن

 درو نمو تي نم ىرقعو مارك

 « ىرغت ةلبقم برحلا بوطخ تّلوت ١ 1 تيبلا ًاضيأ 5١ ص 4
 : هللا لوق ىف اميه « رابدإلا هانعم ىلوتلا نإف ٠ ضقانت لوقلا اذه ىو

 هيلا لل ا للا تل 0 ىلوتو سيع»

 - . تعباتت : ايلاوت بوطحلا تلاوت . تعباتت ىأ

 : ؟ تيبلا 5١ ص ىفو - 6

 1 هظح ىلع اياعلا رثؤملا

 ايلعلا ى ظحلا لك ًاظحلاو ظ

 ركوب داو ردلاب ار اركي وشل ار فلاحا

 نم 5 كليب ىوتحا 02

 'قطتلا اهتحم ءايلتع ةفدنخ

 : 555 ناويدلا ىف هسفن ىرسحبلا لوقو

  ةيناح نيفاعلا ىلع فكب ومسب

 _حامط ءايلعلا ىلإ فرطو ىمبت ظ

 ظ ظ : ه8 ناويدلا ىف ًاضيأ هلوقو

 نسال يراسل كور امنارت قحتسا ىبح اهدّنيشو

 : آريخأ ىدورابلا لوقو

 ببحم اهيف هاقلي ىذلا لكف هسفن ةسم# خءايلعلا نكت :نمو

 :عردبا ادع



 ءاملعلاو ءابدألا نيبو .ىنيب - 56 ١
 1 ا سمج م صولا اسس سم ينم وس و هيوجسس سول

 : ًاضيأ هيفو . « فرشم ناكم لك : ءايلعلاو » : ( الع ) ناسللا ىو

 « لثملا ىلع ةيلاعلا ةلعفلل و.« ىلاعلا ناكملل مسا ايلعلاو »

 ظ : 8 تيبلا 5375 ص قو 5

 ىراكس هنع مهتاحص تيبت ١ رجم نم ةبحألا خطل مو

 . « خبسلاب طلتخما بارتلا ناكم ريجنلا » : هريسفت ىو

 ىب ام هنأ « ريجنلا ١ ىف فورعملاو . ريسفتلا اذه ءاج نبأ نم ىردأ الو

 . رصعي ءىش لك لفث وه وأ « بنعلا ةراصع نم

 مضب « انيلو ًاتسح : نيتلتخ تعمج» : 5 5 تيبلا 58 ص قوس "ال

 بيبحلاو قيدصلا ىهو « ةبحنلاو ةقادصلا : مضلاب ةلحلاو . (« نيتلخ » ىف ءاحلا

 سيلو . « ةعافش الو ةّمخ الو هيف حب ال٠ زيزعلا باتكلا ىف هنمو ؛ ًاضبأ

 « لجرلا ىف نوكت ةلصحلا ىنعمب , ءاحللا حتفب « ةلحلا ٠ ىه امنإو « ًادارم اذه

 ميرك نالف هنمو « لالخ عمجلاو « ةثيس ةلّخو ةحلاص ةلخ هيف : لاقب

 ماي دول

 : ١54 تببلا ا” ص قو _4

 بلطملا رع ثيح « قراب جيلخم ٠١
 جيلخ هدو « «لبحلا» 1 فولأمللاو « ةباتكلا فولأم ىف اذه نيل

 . ساوقألا جراخ ىف ءابلا عضوب « « قراب

 : 3107 ثيبلا ,4 ص ىفو 9

 اهزهمع نيح ( مالسإلا » ةبرحلو

 بهريو قافنلا هل عاري لوه



 عضول هجو ال هنأ ا” : مولعملل ءانبلاب « بهريو » هطبض باوصو
 . ساوقألا نب « مالسإلا » ةملك

 ٠” ”ا/ تيبلا له ص ىقثو :

 0 0 بكوك دوت الإ ىرت نإ ام
 بك وك هيفراغ دق « سموتق »ف

 نكلو نونلاب سنوق اهنأ ىلع اهلك تعمجأ لوصألاو » : حراشلا لاقو
 ليذ ىف ةعساو ةريبك ةروك وهو « مملا رسكب سموق نادلبلا مجعم ىف تباثلا

 . « روباسين ىلإ هقيرط ىف مامت وبأ اه- زاتجا « ناتس ريط لبج

 . حيت ريغ وهو . دلي مسا « سموق » نأ ىلإ ىري ليخت هلك ءاذهو

 نعأ + نس وملاو ..ناويدلالوصأ  عيمجت ق ةوون اك“ نشا وق +: وقاانثإ
 ابا رطضاو فويسلا ناعمل هبش . هسأر قوف سرافلا اهسبلي ىبلا ديدحلا ةضيب

 :راشب لوق وحن وهو .اهئافطناو بكاوكلا دقوتب ديدحلا سناوق قوف اهيوهو

 انسوءر قوف عقتنلا راثم "ناك

 هبكاوك ىوامت ليل انفايسأو 0 ظ

 باوصلاو « ًاضيأ أطخ فاقلا حتفب دلبلل ًامسا « سموق ٠» طبض نأ ىلإ اذه

 : ًاضيأ ةميلس ريغ « ناتسريط لبج » ةملك نأ اك . مملا رسك عم اهمض

 ققحملا ذاتسألا لقن ىذلا تنادلبلا مجعم ىاع « ناتس ريط لابج و اهبماوص و

 ظ ظ ] . صنلا هنم

 : ”* تيبلا 8328 ص اما

 4 ره دوج ٌثيغلا دوج كليسني 0"

 . بصنلاب ىلوألا « دوج » طبض هجولاو

 :عردنا افع



 : ٠" تيبلا 85ص اد #*

 0 رجب نلظ لمانأ نم ة

 ىبعم وهو . ىده ريغ ىلع ليالا ىف ١ رئاسلا طباحلا نأ هريسفت ىف ءاج

 : طبلاو . فورعملا بلاط انه طباحلاب دارملا لب « داوم سيلا لكل ميت

 ىف ريهز لوق هنمو « هطبتخاو « اطبخ هطبخ هطبخ لاقي ٠ فورعملا بلط
 ش + ( طبخ ناسللاو ه9 هناويد

 اقرو هلام نم ًاطباخ الو ًاموي ]

 ع انه ا ريغ نكي نإو ًاضيأ مست كورلا يح ا

 ] : ةمقلع لو

  ةمعنب تطبخ دق ّىح لك قو
 بونذ كادن نم ٍسأشل قحف

 كاف وا ف راك وت كطط اهلل وب قرا اهنأ باعشلا ريسفت ىف ءاجو

 ىث ءاملا ليسم ودو : بعش عمج باعشلا نإ هريسفت ىف لاقي لب ىرمحب ال

 . هريغو سوماقلا قدرو اق ٠ . ضرألا نطب

 ااا نعد 0

 ظ باضغ رمغ هوجوأ تاق داعج رغ فكألا داعج ن

 5 ىأ : داعج ريغ . لي ىأ . ديلا دعج » هريسفت ىف درو
 ظ 0 . « حياقملاو ىواسملا ىلع نيسغبقتم

 نتعنو نييقلخ نيتعن نيب عمج ىرتحبلا نأ ىري تربلا ىف رظانلاو
 ءازإ 0 فكاألا داعج 10 عضو دقف نايقلحلا امأ 1 قالخالا ت وعل نم ن رخخا.



 نضدقوا ىرتحسأا ناويد لوح

 اهرصقو « ةريصقلا اهنأب داعجلا رسفت نأ ىضتقي اذهو « هوجولا باضغ 0

 ةعاشبو رظنملا ةهارك هوجولا باضغب ذارأ اه . لخبلاب اهفصو ىعدتسي

 ظ . ةقلخلا

 ريغ كلذب ىنعي وهو « « داعج ريغ » هلوق امهف نارخآلا نافصولا امأو

 لوق هنمو . داوحلا ىخسلا وه ىناثلا هظفل ىب دعجلاب دارملاف . ا
 : ءافلحلا ضعب حدمب ريثك

 ظ 2 ىذلا ةكتاع نبا دعجلا ضييألا ىلإ

 بلاغ ةيربلا ىف كلم ”لضف هل

 . بضغلاو ةوطسلا ىلع نوردقي ال مه ىأ ٠ « باضغ ريغ » هلباقيو

 . مهتفابمو مهفع ضل

 ءىطخم امم حرشلا ىف ةدراولا « ئواسملا » ةملك "نأ ىلإ انه هبنأ نأ بحأو
 زمه مل برعلا نإف ؛ زمه نودب « ىواسملا » اهباوصو « ءابدألا نم رششك هيف
 لوق هنمو . ( أوس ) طيسولا مجعملاو سوماقلاو ناسللا ىف انك . عمجلا اذه

 نم هيفو هب عتمتسي لجرلل برضي « اهب واسم ىلع ىرجن ليلا » : برعلا
 بياعملا ىواسملا» : 457 ص طيسولا رجعملا ف ق ءاجو . هوركملا لاصحلا

 ريغ ىلع ءوس اهدحاو ليقو «ء احل دحاو ال ليق ٠ زممم ال . صلئاقنلاو

 ْ +, نايف

 » نيعلا مضي ٠ ايلعلا اك كرر تبيبلا 0

 .. (78) مقرلاب هيبنتلا ىف قبس انك نيعلا حتفب ااوصو

 : ١6 تيبلا ٠٠١ ص قو-- “6

 بوشملا طللحللاو تانجملا نع ىتلغأ لاطبألاو ليحلا حيرص

 لاقي نأ رسفتلا هجوو . تاييعملا تاحيبقلا ابنأب « تانجهلا » ترسف

 :عردنا افع



 ءالعلاو ءايدألا سو ىيب 1 مد

 ةءاندو مؤللا ىو 4 مجلا نوكسو ءاحلا مضب ةنحه عدم تانحمملا 51

 . مركك . نجه دقو . ةّمأ نم دلو ىبرعلاو « مشللا : نيجهلاو . لصألا

 . ةنوجهو ةناجهو ةنجه

 لوألا ءزحلا نم ىلوألا ةحفصلا ةئاملا ىف ذخآملا نم ىل رهظ ام ضعب اذ>

 . ةمدقملا رغ ةحفص "م. ف ءزحلا اذهو . ناويدلا نم

 : ىلي اميف اهمهأ ىلإ ريشأ ةيعبطم ءاطخأ ضعب كانه نأ انك

 ( اه ريسي » هباوص عا عردلاب اهرسي ىأ ١ 48 تيبلإ رم ريسفت ف ١١ ص

 2528 ١ اهبهاوص . ( ءالع رلا نب دعو » 5 تيبلا ريسفت هت ىق :4 ص

 ا 1 ا ل كا وا كمل لف و

 . « ةحماط » هباوص : « ةجئناط نئدأ » ٠١ تيبلا ريسفت ىف ٠٠١ ص

 هباوص .0 بلئعو ره : « بدنج » ؟؟ تيبلا ريسفت ف ص

 .( بتذدح وهد

 . ( ماستقا )» ىه . ( ماستقا , ”»7* تيبلا 856 ص

 دورك او اوق وحدو نيل رسفت ى 8 ص

 ا ا ل ع

 رودص ! اساوصص ( بوويبلا رودص ١ "4 تبلل ريسفت ىاةا/ سس

 . « تاووببلا

 . تبطتحا ١ ىه . « تطتحا ١) م تيبلا ١ نست 2 ةالا ص

 ( حداوق هعمج ١» ىه . ( حراوق هعمج ١5 ١ تيبلا الا



 م ىرتحيلا ناويد لوح
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 ؛ قباسلا ىلاقم بتكأل ملقلا ترانا هر تسر فاقت لع فنك

 . اهلقصيو هسفن نم باله نأ هبحاص ىضتقي معلا ىلع مايقلا نأ فرعأ ىنإف
 نوكي نأ انأ رق اميف هانفرع اممو . لقصلا عاطتسا امو بيذهتلا عاطتسا ام
 .. ملعلا لاجم ىف هربغ ىلإ هنم لصي الأ ص صرخلا دشأ ًاصيرح ملعلا ىلع مئاقلا

 تيشخف « هروعش سملي وأ هسفن ىذؤي ام « قيدص ريغ وأ ناك ًاقيدص
 نم كل نكي امهم هنإ : سفنلا ىل تلاقو « قلحلا اذه ىلع ًايلوتسم نوكأ الأ
 دصقلا ريغ ىلع هلوأتي ام حلاصلا لوقلا ضعب ىف قيدصلا دحب دقف قيدصب ةقث
 رعلرأب اي رو حافلا سنفنلا ىل تلاقو « تينع ىذلا
 . هالوتت نأ تدرأ ام

 ىيدص سفن نأ ودبيو « قدصلا مامت كلذ قفى قادصت مل ىسفن نأ ودبيو
 رداب دقف « اهيف هتيأر ىلا ةمقلا قوف ومست « ىفريصلا لماك نسح » ذاتسألا

 هتطبغ ًانلعم ٠ ىبيطاخم ىلإ « ةلحنلا » ىلإ لوألا ىلاقم لوصوب ملع امنيح

 اديزم ًابلاط : هب هصخأو هيلإ همدقأ ًاعينص وه هددع ام آ ركاش . هتداعسو,

 ظ . تأدب اميف لوقلا نم
 لتر ىو قا انافيسإا ركل دلل كعيفا نأ هل نآلاب نسي ألو

 ظ . لضافلا ىملعلا هقلخ و ٠ عرابلا

 ةعبط ىف ءاج الل تاهيشتلاو تاحيحصتلا ضعب نايب عباتأ اذنأهو

 : نا ويدلا

 : 571 تثيبلا ٠١١ ص الك

 َّث 2 سا 1

 ىلاوعلا فرخ مهقوف بوصن

 بوىعكلا زوزهم ,اطخلا باغو

 .)١م-١٠1+ ىص نه +١95 ةنس ريمسيد ددع « ةلح ٠ ةلحم («)

 :عردنا افع



 ءالعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - ؟ 1
 . مهفلا اهيف راحن . اهتنسأ وأ حامرلا ىلاعأ ىهو « ىلاوعلا قرخخو

 تسع اذامو « اهحامر ىف اهلعجت ًاقرخ ةلتاقمللا بوصت نأ فورعملا نم سيلف

 ىهو . ىازلاو ءاحلاب « ىلاوعلا قزح » ىه امنإو ! ؟ قرحللا كلت لعفت نأ

 ةعامجلا فاو ةفزرح عع
 .. حيرلا ىح ء ىش لك نم

 ظ

 ظ : ناسللا ىقدشنأو

- 
 د

 الافرع نم ةدجلا ريغ

 : روهشملا ةرتتع تيب هنمو

 م مجعأل ”ةيناسمي قزح

 3 ىخسن ف ةحيحصلا ةياورلا هذه ثدرودقو. ماعنلا تاعامج ىأ

 : 78 تيرلا ٠١١ صا ماب

 بوكر ةعقوم فد ىلع هالّحت هالبا دآ اذإ

 له أ نم ىردأ الو « ءاطولا ةقيفحلا امي ) ةعقوملا ) تررسف

 اذه سيلو « ةددشملا فاقلا رسكب ةعّقوملل ريسفتلا اذه امنإو « رسفتلا

 حتفب ىهو « ةدارملا « ةعقوملا » امأ . ًادارم هانغع سيل اك « ؟دارم ظفللا

 اهيلع لمح ام ةريكل « ربدلا راثآ اهرهظب ةبادلا ىهف « ةددشملا فاقلا

 . بوكر ةبرجم لولذ ىهف « تبكر امو

 : 3” تيبلا ٠١7 ص ا "4

 ىعرم رارمإ .امهيلع فاحخأ

 ىبوسم هافلع ىذلا ذلكلا نم



 سس لمست بجس هسسوالا
 سل لولا ا ب سود هي اشم < 0 3

 . اهرسك ال نععلا حتفب « هاَقْلَع » ىه امنإو .اههجوال «هافلعهو

 . ناويدلا ىئاوح ىلا ةخسن قدروا « ءافلاب ال فاقلاب

 . قاقد لاوط نانفأ هلو . ظيقلا ىف هترضخ مودت رجش : « ىلعلا» و

 . 155 : ١١ هديس نال صصخلا ىامك ٠ هيف ريخاالو

 . ةيب رعلا لهأ لوقتي اك قاحلإلا هيف فلألا نإف . ركذم ىلعلاو

 4" "٠١ تيبلا ”57 :

 ًنغ ا كيدسملا مهسلبلف لف

 بيصُملا . مهّنسلا نم ىاّزلا ىلإ

 . نئفاكتمو نلئامتم نب ةلضافملل هجو الف . نايس بيصملاو ديدسلاو

 انهو ؛ ”4 : ؛ بهذلا جورم ةياور ى ءاج اك .٠ « ديرشلا » وه هجولاو

 ' 1 وعول كليف ئذلا تينللا يسانملا وه حلا

 و © ذل اك 1

 بوب ذلا ند نم دف أدإ بون لأ

 طظبضلاو ؛ 1 ىننزحيو » ةملك هيف تدرو ٠١ تيبلا ١٠ه اص

 : ىلاعت هلوق ىف ةعبسلا روهمج أرق هبو : ىثالثلا نم « ىتنزحتيو » ىلعألا
 رظنا .؛ ىبنزحيل » ةءارقب عفان درفناو . « هب اوبهذت نأ ىبنزحيل ىنإ ١

 . 757 رثبلا ءالضف فامنإ

 ١ - ص ٠١١ تيبلا ١5١ :

 هلفف نام زا ا 4 تيفقل

 . برضلا : ةيناثلا بضعلاو ٠ فيسلا : بضعلا : : هرسفت ق ءاج

 . 2 هفرح رسكتن : ملثب



 ءاملعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - ١ فلا
 ل ل يس ل

 عضوملا ىو لوألا عض وملا ىف مان جا يسيرا يصور

 ىرتحبلا لعج . ًاعطاق نوكي ىتح ًابضع فيسلا ىمسي الو . ًاضيأ ىناثلا

 نم رهدلا هب ىتأي الل راهق وهف ٠ هتاوطس نمو رهدلا نم ىوقأ هحودمم
 فويسلا نم هليثم رسكي ىذلا عطاقلا فيسلاب الثم كلذل برضو . هثادحأ

 ب رثلا ىف ايقالت اذإ ةعطاقلا

 . 6 هفرح رسكتي » ال « هريغ رسكي : وه « ملثي » ىف ريسفتلا باوصف

 ٠ 02 ش : ْ ٌّء

 ىا(وعاولخ »م هباوص . (« هادم اولخخ نيح » ١5 تيبلا ١١5 ص - 419

 . هوزواجن و هادم اوكرت

 : حودمم تعن ىا77 تيبلا موكا

 ري دع هب و

 انيف دهشبي نيح "سنألا داي

 ل 1 1 2 ع

 بيغي نيح ررورسلا بيغيو

 رص نح سنألا رصخ ىأعي انمف كيفكم سو نطنالا كيش 0( هبأ وص

 نرقي وهف . بيغي باغ لباقي ام وهو ؛ رضح ىأ . دهشي دهش لاقي . انيف
 .ةغل هذهو 5 هبايغو حودمملا ثالذ روصحع امبعامغو رورسلاو سنألا روصح

 , ؟١ 7١ ص ق هلوق اهنم :٠ ىرحبا ةدرطم

 ”ةححبصن كلب ِىل دع دا  ةلدبع و

 تبيعمو ديس فذهه كاض ا

 : ”57١ ص ىث هلوقو

 ديسك سابيعلا وش داعف



 م4 ىرتحبلا ناويد لوح

 : 59١5 ص ق هلوقو

 دمتف نامزلا مكح ىلع ترصتقا اذإ

 هنئاغ فيك رمأ ادهاش كارأ

 : 555 ص ىف هلوقو

 ةنيسنع ىلإ ١ دهاش ىرتعا اذإ هن وأ ةدحح هواركأ دادزت

 : 7504 ص ىف هلوقو

 هسا كلك اهإوق تنغ ده تيشَح وأ

 م ماسه 5 و 5

 بغت الو دهشاف مهدهش اذإ

 : "الا ص قو

 2 تك دقل نيئاغلا 003 0 نعل

 تادجو كادن نم دوبنشلا ظولظح

 : 7*5” ص قو

 دجتم ةهابنلا نم وهف راغ نإ

 دهاش هداهملا 8 وهف تاغ 9
 ا

 قماتلا »ماي ىسأآلا ترينفا#. ىدآلا ويح تيل 1108 فا

 قوه و 1 ةوسأ 8 3 نييفالا الذم لاق نأ رعسفتلا باوصو . ىرعتلاو :

 و دوف ان نوما قس أتن

 : ؟ةتنبلا ١2 رهدش#ه

 سلئاي التف قوقحلا تومو
 ا

 تبعا ل, 1 دارس



 ءالعلاو ءايدألا نسسبو ىيب نجا. ماب م

 ىف ؛ ىوتنتغ » ىلع ًافطع « ًرجلاب « قوقحلا تومو : هطبض باوصو

 : تيبلا ليقو . نيونتلاب « "سئاي الف » اذكو « هلبق تيبلا

 يسال علا هاج كوتا

 : نيتمضب « اتللج ٠ ةيرقلا مسا درو : لوألا تيبلا #18 ص - ؛

 ماعم ة انك ىلوألا ماللا يقي ناب ال1 ايلول تاس

 قلاب ال ٠ : فو رحلاب طبضلا اذه ىلع اصن اصن ثيح ( للج ) سوماقلاو نادلملا

 وهس وشهو .٠ قالحلا وه م اغسل نأ ةحففصلا هذه رخآ ىدروو

 . ( 5 ) مقر هيبنتلا ىف ليصفتب هيف لوقأسو

 0  هباوص « تاثداحلا كاع باع 76-3 تيملا 117 ب ءا/

 ةدراولا ١ ىذلا » كلا تلتمس اف قوادكما نأ 4 مج رسكب (« تاثداولا

 . تيسلا اذه ىف

 ولا 11

0 
 ه2 2 مرد 2

 ببلقلا. كيذا الو ايقنلا» كيني
 ل

 ريسفتلا اذه :قحأ ال اذأو . ءىشلا ل 50 أم اهنأب ا.قبلا تري

 ةاديسسرو ل رع لكما هبال نانا ترا هال نإت* ًادارم ناك امل حص ولو

 اذإ نول نا لاش تا ىلا ىلع ءاعرإلا نم ايعرلا هلثمو . هايإ

 : ىرقنملا نمعللا لاق . ايقبل قبلا مسالاو : هتمح رو هيلخ تيع رأ

 - سه مث

 ىنامتكرت ىلع ايقب .فئ

 لابنلا ف د امتسفحخ 0



 مالا ىرتحبلا ناويد لوح
 اسست ااا سا سس يقي سقم ل ساس سس ا ب د و تو ا ااا ساس

 : " تيبلا ١559 ص 48

 مس و ءامه د ىتأ ل 8 16

 احلا 5 كت ارحلا كد وعزت

 ء اذه انرصع ىلإ ىمتني هبولسأ ع« ركذ ىذلا هجولا اذهو . « ددحو نأ

 اذه صن ىلع رابغ الو . رهاظلا قبسلا اذه هرصع قبسي ىرتحبلا لاخإ الو

 هل لوقي « ةعاضق ىف هتبسن ىعدا ىذلا وجهملا اذ كحاض مكهم هنإف « تيبلا

 متانلا لايخك هّنإف ٠ لئاط ىلع هنم لصحت نلو « فيزلا اذه ىف كقدص ىري
 وهو « لامشلا تاذو نيميلا تاذ هنم قفني « ضيرع ءارث اذ هسفن ىري ىذلا

 ناسللا ىن لبقم نبا لوق هنمو « ءارعشلا دنع فولأم ربعتلا اذه وحنو

 2 :(عروع)

 ”ةراع لاملا امنإ 'فلتأو ْفلْمَأَف

 هللك 1 وه ىذلا رهدلا عم هلثكو 0

 نم 4 ل ذعلا هباوص . « لزعمل دجن ىلو) : 4 تيبلا 8 صا ه6

 2. : لوألا تيبلا ١5079 ص ا هإأ

 هباجنع . اهوعمساف لّثبلا ةصق

 'هنياطحلا ”لوطت اًهلذم ىف نإ

 ةديصقلاو ءاي ىلإ « ةباطحلا » ىف ءابلا ريوحت ىعبطملا ذخأملا : ناذخأم هيف

 . رعغ ال ءاحلاا حتفي « ةباطحلا » نإف ىوغللا امأو « ةيئاب



 ءالعلاو ءايدألا سو ىبب كي ماب

 00 يسوي هب

 : 5 ثيللا ١57 ص  ه؟

 اءآلا دبع ىبب ايد اي لثلا او رفُحأ
 ها 5 و ع 1

 هبارتو هروح اوريثأاو : « ىىلل

 : هتباتك بساوصو

 ؛ ىلعالا دبع ىبب » اي للا اورفحا
 مه س اه ىذا ص 0 1

 هبارتو هروخص اورثثأو

 ةرورضل اهعطق ال ىلعألا ةزمض لصوو « ةرركملا اي » فذحم

 رحب نم وهو . تيبلا نم لوألا رطشلا ىف اهعيمج « ىلعألا » ةباتكو ٠ نزولا

 . فيفحلا

 تاودأ اهنأ « مجاحملا » ريسفت ىف درو 5 تيبلا 158 ص ا ها
 . « ًاقالح ىأ « ًاماجح ناك دقو "١54 ١ ص ىف درو ام هلثمو . ةقالحلا

 اهيف عمجت ىلا ريراوقلا ىهو « ةماجحلا تاودأ « ,جاحما » نأ باوصلاو

 نم هقحلي ىذلا فعضلاف موجحما امأ . راطفإلل اضارعت ىأ « موجحا و مجاحلا

 : اولاق « طاباس ماجح نم غرفأ :١ لثملا هنمو . هعلتبيف مدلا نم ءىش هقلح

 همأ جرخم اهدنعف ء دحأ هنم وندي الف ناعوبسألاو عوبسألا ربعي ناك

 اهمد فزنأ ىبح هبأد كلذ لاز اهو . غراف ريغ هنأ سانلا ىرل اهمجحيف

 . ةأجف تناشق

 . همد صتميل موجها ابم حرج ىلا ْطراشملا : ًاضيأ مجاحمل و

 . مدلا فا زئتسال رخالاو : رعشلا قيلحتل لوألاف : ماجحلا ريغ قالحلا و
 نم قالحلا هلمعتسي امل لاقي نأ هعم حصي ال ماجحلا ىلإ قالحلا لمع ةفاضإ و

 :عرّدسا افع



 صقملل لاقي الف . اهوامسأ ال ةصاخ تايمسم ىه لب - ؛ مجاحم » هنا ودأ

 ةماجحلا لواز اذإ قالحلا نكل . مجحم طشملل لاقي نأ حصي ال اك . ىجحم

 ىعدي نأ حصي مل قلحلا ىلع هلمع رصق نإو . ماجح هل لاقي نأ حص هلمع عم

 ممعتلاف . ًاقالح هتيمست حصي مل قلحلا لوازي مل نإ ماجحلا كلذكو . ًاماجح

 . لامعتسالا ىاالو ةغللا ى هل دنس ال قالحلاب ماجحلا ريسفت

 : 8 تيبلا 158 ص  ه:

 مادص هلإلا ىىبتس ال ”دلاخ

 هباتكلا اوناش مائللا هونبف

 .ًادارم سيل هنكلو حيد ريسعت وهو ؛ شطعلا هنأ ىدصلا ريسفت ىف درو

 : هريق ىلع حيصيف تيملا سار نم جرح هنأ برعلا ,عزت رئاط انه ىدصلاف
 : عبصإلا ىذ لوق هنمو : ًاضيأ ةماطا وهو ! ! ىنوقسا ىنوقسا

 ىبصقنمو ىمتش عدت الإ ورم
 2: هو ا سا ها هع

 ىنوقسأ ةماطا ل وقت ثريح كب رضا

 نأ كلذو . اهيف درو ىلا تايبألا ةصق ىلهاجلا ىبعملا اذه نععي ىذلا و

 ىلعألا دبع ونبو . ًاماجح مهدج ناكو ةباوث ونب مهو - ن وجهملا ءالؤه

 ىف اوحالتو لالتلا نم لت ثار ىلع اوعزانت - كمس دئاص لسن نم اوناكو

 ةروصلا هذبم عازتلا اذه ىف مهنيب مكحلاو مهعزانت ىرتحبلا روصف . كلذ

 : 5 رخاسلا

 هباجنع اهوعمساف لّشلا 'ةلصق

 هباطحللا لوطت اهلثم ىف ةنإ

 اوحالت ناتقرف ًلتلا ىعدا

 هباوث كلآو ىلعألا دبع لآ



 ءالعلاو ءايدألا سدو ىيبب - 5 ماب ع

 ىلعالا دبع ىبب اي لتلا اورفحا

 هبارتو هروضص# !اورثأو

  'مكيبأ كابش هيف مثددجو نإ
 و

 هبابرأ مميبغ نود .متك

 مترفح نإ امجاحم متدجو وأ

 هنأت رملا ةباصعلا كش كلاز

 53 ٠ كا ىلا ا

 اهيف صوحللا نم ةنوج تدبف

 هبا دج وهو خيشلا ةلآ

 ةادسسص هلإلا ىس اال دلاخ

 هباتكلا اوناش مائالا هونبق

 نكلو . حي حتفلاب اهطبضو . « اهمذج » 5" تيبلا 17١ ص د هو

 . نيطبضلا نيب عمجمل نأ وأ  روهشملا طبضلا وهو رسكلاب طبضت نأ قفوألا

 تطشسص 4« ( ةمركتو ةاناكف الإ ناك ام ال تيبلا ١7١١ صان ه5

 4 مجاعملا 8 اك ءارلارسكب 1 ةمركت 0 : امأ وص و . مهلاب 1 ةمركت م ءار

 ىلع ءاملعلا هيبنت رثك دقو « ةركذتلاو ةبرجتلاوحن ىف رداصملا سايق وه اكو

 برعلا مالك نم سيل هيولاخ نبا لاقو . ءارلا مضب براجتلاو ةبرجتلا أطخ
 ص نيعلا مضب ىبعي  ةلعفت زو ىلع ردصم برعلا مالك ى سيل » : ه؟ ص

 . « ةكللهتلا ىلإ مكيديأب اوقلتت الو : ىلاعت هللا لاق « ادحاو ًافرح الإ



 ١ مايو ىرتحبلا ناويد لوح.

 : حيدم ةديصق ق "14 تيبلا ١79 ص ا هال

 عبط الو ريصقتب مهن الف

 بسحلاو ”نادلا كاهن تمص ولو

 بسانتيال وهو . حودمملا كلذل ىهنلا هانعم طبدفلا اذبم « مهن » طبضو

 انعام 2 عقرلاب « مهن الف » هجولاو ٠ حدملا ماقم عم

 ل يا

 طبضو ) بهاذلا رديتملا كلمعو ل لوألا هتيبلا ١5 ص -- تر

 : : موق نم ٠ ءاتلا حتف باوصلاو . عئاش أطخ ءانلا دك 0 مهتسمل أ و

 ركأ ىبح هيلإ همم تفرصناو هيف هلقع بهذ اذإ « ءىثلاب نالف رئهُتسا

 ظ ش . ( ريه ) ناسللا رظنا . لطابلاب هيف لوقلا

 : 59 تيبلا 18١ ص 4

 زرابي وهو هدبع مكيف بجحبو

 وسوم را نه  نيفلاو ةقن رعاك

 « نععلاب » نوكت نأ نيعتيو « كاعلادعب اح جوال يلا و ةلكر

 ىأ . ءارمألاو ةالولا نوبجحم نذلا مدبب دحاو هب دارملا نإف ٠ ةيروتلا

 . ىلع نذإلا ”ةلوهس ركذي . بجاح ركبجحم ال مكنيعأب حودمملا كلذ نوجانت
 . بجتحم نمم سيل هنأو . حودمملا كلذ

 : ه٠ تيبلا #18 ص اس

 تبضا قعاوصلا قيرحم قرحي

 بكاوكلا  ضاضقناةضقنيو نارا 3



 ءالعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - ؟ ملا“

 ءانبلاب بهأل ىبعم نوكي امنإ عباتتلاو . هتعباتت ىبعمب « تبحلأ ١ ترسف
 ' ًاضيأ لاقيو . هيرج عباتو هودع ىف دهتجا : سرفلا بهلأ لاقي . لعافلل
 ىتقربلا نيب نوكي ال ثيحم هكرادت : هناطإو . عباتت : قرملا ىهلأ

 0 و ا يار سوعما

 اهعقو نم فعاضيو قعاوصلا رشي دعرلا نأ ىلإ ريشي . همارضو هلاعتشا

 مسقتم ١ هباوص . «٠ ءاشحألا مسقتم » 37 تيبلا 187 صا ١
 ىرتحنلا نأكو : بلقلا مسقتم : مرت وتا هبا رطضا نع ةيانك « ءاشحألا

 هلرتشم ىأ : امّلسقتم نالف عبدا : ًاضيأ لاقيو . رعشلا هنكمي ملف هدارأ

 مر لو رظنا . مومهلا هتمسقت دقو . مومهطلاب رطاوحلا

 4 تلاع

 ةرجف كب تل ”ةرفاك ”كتاكت

5-5 
 بونحملا ”ضراعلا تبنتجا الإ 2-0

 لج رلا اذه مأ تعني . روجفلا ليبس نع ىأ « ةرجف كب تتأ ١ هباوصو

 ضيضصخحتلال ىغذ م ىأ ١ متنفلاب الأ ابءاوص , الاف نانا روجملاب

 ىف احلامعتسا ةرثك عم ءابدألا نم ريثك ىلع ىل هذه ؛ ا 0
 اذه وحن َْق هعقأ ولا ةيئانثتساالا 1 الإ 7 امأ 7 صضيضفحتلا ىبعمل ةمددقلا صوصنلا

 كبل ت.سقأ وحن . ىقاطعتسالاو ىلطلا مسقلا لاعفأ دعب درت امنإف بولسألا

 : صوخأللا لوق هنمو . هللا كت رع و . هللا كتدشنو . اذك تلعف ام الإ

 انل تركذ ام الإ هللا كلترمع

 ىذ ماّنيأ انتراج تنك له

 كلاسأ ام : ىبعملاو . ىبعملا ىف ىنم وهو بجوملا ةروص ىف اهلبق لعفلاف
 . قالوب 7م : ١ ةنازحلا رظنا . غرفملا ءانثتسالا ليبق نم وهف . اذك الإ



 سابا ىرتحبلا .ناويد» لوح

 اهلعمجب « حتفلاب صوحألا تيب ىف « الإ » طبضي ناك ىسرافلا نأ ًاضيأ اهيفو
 . اذه اذهف . ضي فحتلا

 : 57 تيبلا ١197 صان 5

 نك
 خي عل

 اوأر دقّقتو نيدئالا رغي اذاف ل

 برجملا ىرشملا كاذ بئارض

 ؛ كلاملاب رسفي نأ قفوألاو « هب سأب الو . قمحألا هنأب « نءاحلا ) رسسف

 . مهاقر قوف ًاتلصُم حودمملا فيس ماد ام ؛ مرج ال ىكله ءادعألا ءالؤهف

 : دشنأو . كالهلا : نيحلاو . « هالجر نئاه كتتأ » : مهاثمأ ىو

 اهئاقل عوي نيا لإ ناك اهو.

 اكلابح نم اهلبح ديدج عطقو

 : ةزلح نا ثراحلا لوق ىلإ نععب رظني ىرتحبلا نأكو

 للا لع امك مس العفو

 امد نيئئاحلا "نإ امو هل

 'ىج هنأ كلذو « هلجأ ناح دّقف ىصع نم هانعم » : ىرابنألا نا لاق

 . « همدب بلطي نم هل سيلف لتنق اذإ و : هسفنب رطاخيف ريغ

 سيلو « فيسلا دح ىهو « ةبيرضلا عمج اهنأب « بئارضلا ١ ترسفو
 . برضلاب هفيس هل وانت نمم مهلاثمأب قاح ام يه رذحجم هنإف : ًاضيأ ًادارم اذه

 ' ةيرض لك تعطق تززه اذإف

 اروهبم الو اعبط ال تيضمو



 ءاللعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - ؟ 7

 : ةف رط لاق ام هلبقو

 ةبيرض نع ىنتني ال ةقث ىخأ
 دق هزجاح لاق الهم ليق اذإ

 : 7١١ ص هسفن ىرّتحبلا ناويد ىف ءاجو

 بلا كتبت كينيمت عمجم ىم تنكو

 ايرضم فيسلا قبشال وأ ”ةبيرض

 00 ؟7* ص فو

 ةةبيرض الإ هنم ٌرضع فلي ملو
 هبراضم باهت روثأم ”-ضيبأل

 نم ةيناثلا ةئالا ىف وهس نم عقو امل حيحصت نم ىل نع ام ضعب اذه

 ىرتحبلا بولسأ ةقد ىنتضتقا دقو .:وهسي ال نم لجو « ناويدلا تاحفص
 باوصلا ءىوضت ىف ئراقلا ىعم كرتشيل « ًاطسب كلذ ىف لوقلا طسبأ نأ

 هةريزعتو

 ظ عقلا فحل يحس لبعتو
 0.« راثركلا» ابباوص « « راثرّتتلا » ؟1/ تيبلا ٠١١١ ص

 ؛ ة زمملا ففخ » ىه « « ةزمحملا فيفخ ١6 ( ١ ) ةيشاحلا ١١٠ه ص

 0 ( هيأت ) ىه ؛ ( هشينأت ١ ”؟ تيبلا ١١١ ص

 000 6 ا ىه ٠ 0 تكس 1 لوألا تيملا ص

 . ( ايرملا » ىه « « ايرثلا ١ ( ١ ) ةيشاحلا ١١؟ ص

0 0 
 .( قح» ىه« ( قح ١9 ١» تيبلا ١١5 ص

 :عرّدسا افع



 . ءاثلاب « بككلاو ٠» ىه . « بئتتكلاو » 5 تيبلا 118 ص

 . « امايبأ دحأ ١ ىه « اهتينبأ دحأ » ةديصقلا ةمدقم ىف ١70 ص

 . « نيعلا سأرو » ىه . « نيعلا سرأو» 15 تيبلا 15 نص

 . «ايهاوم » ىه . « ابهوم » ("© ) ةيشاحلا ١188 ص

 . « عادولا ١» ىه ١ « عداولا ١ 55 تيبلا ١67 ص

 .( رظنا ١» ىه « « رظنأ ١54 ١» تيبلا ١هه ص

 .0 مج » ىه. ٠ مج 5 تيبلا 191 ص

 . « ددأ نن ١ ىه « « دوأ ني ذ 7١8( ) ةيشاحلا 15١ ص

 . « عدب ركنم ) ىه غ ؛ عدب ركشم» ؟ تيبلا ١37١ ص

 )ب ب ب

 95 تيا يع

 اكلت كييم دس ياسو
 2 2 "ل ع ضب 2

  ايرضم فيسلل قبت ال وأ ؛ ةبيرض

 ةبيرضلا نأ هجولاو . دسجلا نم برضلا عقوم اهنأب « ةبيرضلا » ترسف
 نينيميلا حراشلا رسف مث . 5 مقر هيبنتلا ىف قبس انك فيسلاب برضي ام لك
 . « انيمي هيدب لعج ذي ري هلعل و : كفيسو كدب : كينيمي » : هلوش

 ق صوقنم هنكلو باوص هزجعو « هب لئاق ال ريسفتلا اذه ردصو

 ةوقلا ىف هراسيك هنيمي نإ ىأ « « ًانيمي هيدي اتلك لعج ٠ هباوص . هت رابع

 5 را مك ا نع ا ا رباني دلع ةلدحلا 5 هلع ( ه)



 ةراشإ هلو « ًايلامتحا أ ريسفت سيلو « نيعتم ريخألا ريسفتلا اذهو . كتفلاو

 ىلع نومأملا ل ا رهاط « نديميلا ىذ » ىلإ ةقيقد ةي رات

 ناهام نب ىلع عم هتعقو ىف ًاصخش برض هنأل كلذب ىمس : اولاق « ناسارخ

 :ءارعشلا ضعب هيف لاقف « هراسيب ةبرضلا تناكو « نيفصن ه دقف نيمألا دئاق

 8 لأ ص

 : هب رضت نيح نيمي كيدي اتلك ٠

 معيارا هلأ رظناو 1 ؟ ١ مل ص ىشاوح قى ققحلا ذاتسألا كاد لإ راشأ دقو

 .ا١هه(٠. ١٠١ :١54١ ىريطلا

 : ةناب ني ورمع لوقي اذه رهاط قو

 هدلسصحاو سضسعو ندنيميلا اذاب

 ءدئاز ”نسمبو نع ناصقن

 ْ لوألا تيا نفاس

 مهلعت ال ارشعم ىلايالا ىطخت

 هبتاكو ريسمعألا ] لتعيو ص ظ

 ىعمب هيطخع هالطخ ةيبرعلا ف سيلف ٠ مقتسي ال ىلوآلا ةملكلا طبضو

 . ماطتخاو « هاطخت لاقي امنإو . ةرصاعملا انتيماع ىف ًافولأم ناك نإو هزواجت

 تا ونضال ن ءاتلا ىدحإ فاعل ٠ ىطختت 5 )ِ ىطختت ( هطبض هجوف

 ءابلا مضي ) هيشاكو 0 ةريخألا ةملكلا

 م فيلا "1:

 14 2 ٠ ع .

 اذحا رش عمجسم مدا زلا نءاحف

 هبره نياحم وجني ناك نإ

 :(31ر موديعلا راكناروربالالادزا توصل رب سرا نانا وحن

 يب
 دعرشا افع



 ننس ىرتحبلا ناويد لوح

 : ؟8 تيبلا 5٠860١ ص - 5ا/

 «ج ا م. ًرببلا نمأي هي

 هب دح ًايماط رحبلا الو ل فلم

 فائكأو . فاجلاو ةيحاتلا ضنكلا امنإو . لظلا هنأب فتكلا رسف

 عاستا ىلع يلا برالا نمأي ال : ىرتحبلا دارأ . اهيحاون : نايدولاو لابجلا
 . لوقت « زاحما ىف الإ نوكي ال لظلا ىعمب فنكلا ريسفتو . هبناوجو هيحاون
 لظلا سيلف . هظفحو هتياعر ”لظ ىف ىأ « نالف فنك قو هللا فنك ق وه

 شيعي نالفو : : ناسللا ىفو . ىونعم لظ وه امنإو « نولوقي امك ايدام الظ
 لوقتو » : زاحما ىف ؛ ةغالبلا ساسأ ىو . « هلظ ىف ىأ ؛ نالف فتك ق

 ظ ودا طم

 : ” تيبلا #١1 ص 1

 ةئلاكتم حشاك ل لك 06 ىف. هلا 2 1 2

 ١ ف 7 ع دل ل

 هبقآارت بيقر وأ انيلع ابصي

 هنأ ىلإ ةراشإ « 27 ١ هجولاو . نداو طبض ؛ كضب ١» طبضو

 , ٠ باذع طوس كبر مهيلع بصف » : زيزعلا ليزنتلا ىفو . امم ىري ةبيصم
 8 لئاقلا لوق هيمو

 تينطاط» .ناداظا اهيل اذن
 لجراو "حارس يللا أهم تراطف

 رقصلا ىنعي ىجنلا وبأ لاق . منغلا ىلع بئذلا نم" :عؤلللا نياسأ فو

 5 هلدجأ هيلع بصاطقلا 0 95



 ءاللعلاو ءابدألا نيبو ىنيب .- * الكفل

 : ” تيبلا ١8" صا 54

 هثيدح وشني شارفلا ركب اذإ

 هنئاغ بنتط و هر طم 1  لءاضت

 . ريسفتلا ىف داعبإ اذهو . هفشكيو رمألا طسبي ىذلا هنأب شاّرفلا رسف
 ذا .٠ . 5 5 93 5 000 5 1 ش

 ىذل مداحلا ىبععمب ةملكلا هذه ىلع هَل وادتملا مجاعم ا صن مدع «بهالعو

 . اميدق ةيبرعلا ةراضحلا ةغل ىف فورعم اذهو . هثاثآو تيبلا شارف دهعتب

 تلأسو » : - نآلا هرشنب موقأ امم ىهو - ظحاحلل داوقلا مذ ةلاسر ىف ءاجو

 . ًاشارف ناكو « كلذ لثم نع ىسوطلا دواد ن دمحم كءاقب هللا لاطأ

 أتيب لجرلا شرفي ام ردقب الإ ناك ام « طاسب ندح لثم ىف مهانيقل : لاقف

 تعفو ال5 دحيم تلفت قلق 3 مهانلتقف 507 نم قيضأ ىف مهانكرت ىح

 . « لج ر سار ىلع الإ

 ةفراعتم هيواسم نأ ركذيف . نيعتسملا وجه ىف عينشتلا ىرتحبلا ديريو

 ءاجه ىف ىنعملا اذ ةملكلا لوقي هسفن ىرتحبلاو ًاديعب بهذن انل امو

 : ناويدلا نم 788 ص ىف ديمح نسا بتاك ءاجه وهو « اذهل لثامت

 هللاجع تّكش شاّرفلا ةفلغ اذإ

 هيك زب رفكلاو نر كلا لذا اديك ظ

 : تيل 15 نضوج

 5 : ٍ ع 0 ل

 فوتو هدو ليق نأ ىنرس دقو

 هلاك راو هيف دقي قو كلل

 نكلو خ حيال# طض ( هجو ) ةملكل طبضلا اذه نأ دلهو لوال ودبيو

 : هلوق وهو « هيلاثو تيبلا اذه تاسبالم نإف : ًاحلاص حيصص لك سيل

 ير
 دعرشا افع



 سنن ىرتحبلا داويد لوح
 اس سل ع لا

 نكت لو جاجدلا ةفلخ رتكتستك لإ

 . هلبلاخم جاجدلا ىف الإ بشل

 . دحأ ههجوي مل هنأو « هاجتالا اذه هسفنل راتخا .ىذلا وه هنأ ىلع لدي
 ىق هتمهت ىضقيل جاجدلا نطاوم ىلإ أجلي نأ .عيرسلا كلذ هرارفى رثآ امنإو

 : ةديصقلا هذه ىف هلوق ىف ىرتحبلا اهروص ىللا لكأما

 . ةيقارم « ديرثلا بْدبج ىلع ليقث
 ف ظاوق . ىدتب  ناوحلا .صخشل

 لوقتو : ناسللا قو . لعاقلل ءانبلاب 0 » طيضلا اذه ىف هجولاو

 نه 1 كهتم قلأ "هجوأ امئيأ مهاثمأ ىف ءاجو . «اوهّجوتو كيلإ اوهّجوو

 لوسر تعمس و : نجنتوج !/14 ماشه نبا ةريس ىف ءاجو . هجوتأ نبأ هانعم

 اذه رظنو . «نوبئات نوبيآ : ًاعجار" هنجو نيح لوقي مسو هيلع هللا ىلص هللا

 . نيبت ىعمب "نيبو « م دقت ىعمب م دق : ملوق لعفلا

 : ١5 تيبلا "606 ص ال١

 يل الإ ضرأ الف

 هبناقتم تعافأ ام الإ مغ الو

 ل ل ما

 ايتو أديفو « ءاف لظلا ىبعم ىف فورعملاو « هل دوجو ال رسسفتلا اذهو

 - هتنأ ىسسباانعو تدافا و نإ تا ويعلاو# "لاقل ضموف هقانأ كرف

 تعجر مث هل اكلم لصألا ىف تناك مهيضّرأو ءادعألا ”لاومأ "نأك ٠ ”ةمينغ

 ىلا ضرألا ةعقر عاستا ديفت انه رصقلا ةرابعو . هيلإ هحامر اهتدر « هيلإ

 هبه راس هولا نضارأ الزب ارم بدا ىح حودمملا اهكلمي

 هيفو ١ ١ ىرقلا لهأ نم م هلوسر ىلع هللا ءافأ امد : زيزعلا باتكلا ىو

 1 ”مهنم هلوسر ىلع هللا ءافأ امو ١ : ًاضيأ



 ءايلعلا و ءابدألا نيبو ىنيب 0 « 

 : ؟ تيبلا 7380١ ص  ا/؟

 ىنغ هنم تعتمتسا اذإ عيبرلا قو
 - م ا

 .« جيسنلا لامع » دارملا لاخإو . © جيسنلا : ةك اجلا » : هريسفت ىف ءاج

 ا ل هاف اذه ناك نإف'

 .ناسللا قامت ٠ لالعإلا كريب ( ةكوح » ًاضيأ هعمج ق

 : ىناثلاو لوألا تيبلا 73" ١ ص  ا/#

 اب انبيذعت مايألا نم داعم

 ابهارتقا دعب فلإلاب اه داعبإو

 | ةاريع ضيف نم ”قامالا ألمت امو

 باكسنا ضيتفل ىدابا ىولا سيو

 ًالمتامو » : ىناثلا تيبلا ف طبضلا 'هجوف « هلعفت امو مايألا وكشي وهف
 . تا ريعلاب قامالا اهولمو ىأ « « ”قامألا

 : ١ تيبلا 797 ص ا ا/:

 > ”سلخلم كّنأ كيوي وأ كيد رئيس

 اهيييهامن كعك ةقيعيلا

 سلخأ » نم اهنأب ترسف ذإ « سلم » ةملك انه مالكلا عصومو

 رفسلا ىلإ ليبس رعشلا ضايب نأ ىلإ ريشي هلعلو + هرعش ضيبا ىأ « سأرلا

 > ( ليجعتل هلا ىهو « ةسااحلا نم هقت هقتشا هلع وأ : توملا وهو < ديعبلا

 م



 مم ىرتحبلا ناويد لوح

 « ةّقش ىلإ بيشأ كنأ ككلهيس : ىرتحبلا تيب ريسفت ىانلق ول اننأكف
 اذه ىلع دجن ال انأل « مقتسي ال اذه نكل ! ىنعملا اذهو بولسألا اذه حص

 ليجعتلا ىنعمب ةسلاخملا نأ امك . « ةقش ىلإ ١ وهو « رورحم او راحل ًاقلعتم ىبعملا

 . ةغللا ىف هل دوجو ال « ليجعتلا ىعمب سالخإلا وأ

 هريسفتب ىدمالا لّفكت دقو . ةلمهملا ءاحلاب ه ”سلْحُم » ةياورلا هجوو
 « ليحرلل يهتم كنأ ىنعملاو » : هصنو « ققحملا ذاتسألا هلقن ىذلا هلوق ىف
 . ؛« لحرلا تحن عضوي اسلح ذختمو

 : وهو « اذهل ىلاتلا تيبلا ىف لوقلا لاطأ دق ققحملا ذاتسألا نأ انك

 اهدنا لال ةسومرم ىف كنا لهو
 اممارت نم ”ةنفُح الإ ضرألا نم

 ةسومرملا تسيلو . نولوط نءا ىلإو « نييرصملا كولم رباقم ىلإ راشأو

 . بارتلاب ىطغت ىأ سمر امل « ًاقلطم ةرقملا الإ

 ظ : 4 تيبلا 37" صاسالو

 اهمءاستكا لثم نيضاملا ىلع "ظفحو

 باوصو . اهحتف باوصلاو « نسسلا ةروسكم « هماوس » ةملك تدرو

 ىلإ ظفح ةفاضإب « ااستكا ”لثم نبضاملا ىللع ظفحو » تيبلا رئاس طبض

 عمج : ىللعلاو . نولوقي امك هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ نم ىهو « « ىلع »
 . ايلعلا ةفصلا ىأ « ايلعلا

 : ءاجه .ق وهو ” تيبلا 7389 صا ا/5

 ' ىلع دوعب ءاغب



 ءاملعلاو ءايدألا نيدو ىجدب كا ممكا

 : زيزعلا ليزتتلا فو . ءابلا رسكب « ءاغب » هطبض باوصو

 رولا مضلاب نيا. هيا لع يات اوهركت الود

 ظ : ىئرهوجلا دشنأو: اهبلط ىأ « هلاض لجرلا

 انين نم 0 2

 ثمتامتلا داقعت ريفلا ع

 . ًادارم سيل ىععملا اذه نأ حضاولا نمو

 : ” تيبلا 75١٠ صا لال

 هرتغ ىلإ توقلا ذّفنت ال

 . «توقلا لصي ال» : ىرخألا ةياورلا ليلدب « توقلا ذفني ال » هباوص

 : دلاخ ىبأ ءاجه ىف وهو « تيبلا لبقو

 '  دلاخ ىبأ فايضأ نحنو

 هةعنمدو ماعطلاب هسفن ف 3 هرغ ىلإ تاوقلا هادعتي ال , لوقي

 . مهيلع هنم الخ « هفويض

 : 7 تيبلا 51١ ص - 6

 نأ كديري براق ىف كتبأر

 . هيلع رابغ ال اذهو : « "اليل ءاملا بلاطلا : براقلا » : هريسفت ىف ءاج

 دروي ليللا ريس كلذكو . ءاملا ةبيرقلا رثبلا : حتفلاب برقلا » : هدعب ءاج مث
 0 « ىنعملا حيضوت ىف هل لخد الو هل  ىعاد ال ريسفتلا اذه ردصو . ( دغلا

 .(درول»وها(دروي»و ( كيرحتلاب ١» وه « حتفلاب ١ باوص نأ

 يك
 راع ر شل



 نكد ىرتحبلا ناوبد لوح

 : ؟4 تيبلا #75 ص 4

 لا تةلزنم بادآلا ”لهأ لزنسي

 هيدأ ى هوكراش نإ ءافكأ
0 

 انه دارملا سيلو . هبدأ ىف هايإ مهتكراشم ىأ ووك راك ب ةناوبقا

 . ببسلا نايبو ليلعتلا لب « طرشلا

 ءاب مضب « تلخيون 0 ةملك تذوو: لوألا رطسلا ١458 صان م١

 « تع“ ) هباوصو . 7ه7و 744 ص ىف وهّْسلا اذه رركت اذكو « تحم »

 هظفلب اهمالك ق برعلا هتلخدأ اكو ٠ ىسرافلا هظفل ىف وه امك ء ءابلا حتفب

 اله : ١ نايعألا تايفو رظناو . ظحلا وهو . هتالامعتسا عيمج ىف هانعمبو

 . هطبض ىلع صن ثيح ( تخون نب دمحأ نب ىلع ) ةمجرت ىف

 : « تيبلا 55 ص - م١

 ىرسبلا ىف عزاوت مهتيندت وأ

 بورسملا اطقلا ةدراوك لجع

 طارقو راوس نم ةقلح لك : ةربلا مخ ىربلا» : هرسفت ق ءاج

 . « بارلا : حتفلاب ةريلاو . لاخلخو طرق هباوص

 ةطرق الو ةروسأ لبإلا كلتل سيلف « مقتسي ال ريسفتلا اذهو
 ةرب امأ « ةأرملا تعن ىف تناك اذإ ةردلل ًارسفت نوكي امنإ اذهف «ليخالتخالو

 كلت ىف لعجُيو « رععبلا فنأ ىف لعمت ساحن وأ ةضف نم ةقلح ىهف لبإلا
 ساسحإ ةدشل « هدايق طبض ىف هبكار مكحتي كلذبو « ريعبلا مامز ةقلحلا
 اهفنأ ىف لعنج ىأ « ةارلبم ةقان كلذ نم لاقي . مامزلاب هفنأ بذجم ربعبلا

 رةاريمُتب تسيل ةقان بكر انل ًابحاص نإ » : مح نب ةملس ثيدح ىفو . ةّرببل
 ررغ » : ملسو هيلع هللا لص ىبلا لاقف . ةرب اهفنأ ف سيل ىبعي « 2« طقسف

 عربا افع



 ءالعلاو ءايدألا نيبو ىبب يا ممم

 ىرتحبلاف . اهريس طبضت ةرب هتقانل لعجب مل ذإ ء اهم رطاخ ىأ « « هسفنب
 . ةادألا ةّمات لبإ اهنإ : لوقي

 . ُكيرحتلاب ( ىربلا » اهبءاوص ريسفتلا ماتخخ ىف ةدراولا « ةرملا » نأ انك

 1 كرا هنو لحرا نع ءاضدلا ل فو هنازللاب قت قل هو
 . « اهدالب ريغ ىلإ بلجي ىلا بئاجنلا : عزاونلا » : ريسفتلا ىف ءاج م

 ىلا ىه لبإلا نم عزاونلا نإف « عزاونال ال عئازنلل أ ريسسفت حصي امنإ اذهو
 فرصب ًادارم هلبق امالو ىبعملا اذه سيلو : نينحو قوش ىف اهنطو ىلإ عزنت

 ىلا انه عزاونلاب دارملا لب . ظافلألا كلتل ىناعملا كلت ةقباطم ةحص نع رظنلا

 اودشنأو . ًاقللط ترج : ”ليحلا تعزن : لاقي . اهريس ىف عرست ىأ عزنت

 : ةغبانلا لوق اذه ىف
. 

 اهتنعأ ىف ابق عزنت ليحلاو

 دربلاىذ بوبؤوشلا نم وجنت رطلاك

 ف هانعم نوكي نأ لمتحي هنأ ىلع . ًاعيرس ارم رمت ىأ ( عزمت١» ىوريو

 . امذج ةرثك نم اهارب عزنت اهنأك اهتعرس نم اهنأ ىرتحبلا تيب

 نإف « اذه حصي الو « ءالجع عمج : لجع » : ًاضيأ حرشلا ىو

 ىلع عمجمن ال ىهو « « ىلجع » لوقت امنإو « برعلا احلوقت ال ( ءالجع و

 . سوماقلاو ناسللا ىفامك « ًاعزج ااهذو اهتئيج ىف لّجعت

 : ؟8 تيبلا 758 ص - م*

 ًالئابق نرصف هاياطع ترش

 بوعشو - هروز نم - للئابقل



 نسخ ىرتحبلا ناويد لوح

 ضارتعا اهمنأك : نيطخ نبب « هروز » ةملك حراشلا ذاتسألا لعج دقو

 نأ باوصلاو . « ةرايزلا : روزلا » : اهريسفت ىف لاقو « ببسلا نايبل

 ليبس ىلع لاصتالا مامت هلبق امب لصتم وه امنإو « ًاضارتعا سيل «هروز»

 ىبعمب ًاردصم سيل انه روزلا نإف « هراوز نم لئابقل ىأ «٠ هل فصولا

 روزلاو « راوزلا هب ىعم ردصم وه امنإو ٠ حراشلا ريسفت درو ام ةرايزلا

 : 7 ظفلب « ثنؤملاو ركذملاو « عمجلاو دحاولل لاقي رئازلا ىبعمب

 : حامرطلا لاق

 ىرسي ال ىذلا روزلاب بح

 مال وأ ”ةحفص "الإ هنم ظ

 : روز ةوسن ىف رخآلا لاقو

 روم بيلكلاب نميشمو

 روزلا تايتتفلا ىداهتت اكل 0
 « لمعلا ىلع ىرخملا » هنأب « بيثملا ) رسف ٠١ تيبلا 501١ مل

 لاق اا اهنا دعوا سيف رع لاخر اهنروم ةلتغ نصنفلا كتل اقرار
 ىزاجتن لهو » : لاقو . « تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىرتجتيل » : ىلاعت

 . هنع هئانغإو رخآ ماقم ءىش مايق ىف نوكي امنإف ءازجإلا امأو . « روفتكلا الإ

 . هتازجمو نالف ىزجم هنع ىزجأو « اذك نع اذك ىزجأ : لاقي

 ظ 2: ١١ تيبلا "04 ص - 85

 قس نم ءرسبلا ءاغتبا تدصف نإو

 بلكلا نم ىشي أمد تقرأ دقف ظ

 : هلبقو

 هتيحن ىدثت اكلم نكت الإ

 بحت ةداس كولم نا . كنإف ظ ْ
 ب



 ءالعلاو ءابدألا نيبو ىنيب *  نضل

 أذإو « رسفتلا اذه دجأ لو . « رشلاو ىذألا : بلكلا » : حراشلا لاق

 بتلككلا ءاد وه انه بلكلا امنإو . ادارم سيل هنإف زاحمنا ليبس ىلع ولو دجو

 عزي اهبل ةراثإ هيون, :نناثا نم هضعب نم ىرتعيو بلكلا ىرّتعي ىذلا
 كلذ ىف تدرو دقو . بلكلا ءاد نم ىشت كولملا ءامد نأ نم برعلا ىمادق
 2« ناويحلا نم ىناثلا ءزحلا ردص ىف ظحاجللا اهضعب درس ؛ ةريثك صوصن

 1 : جرعلا ىبأ لوق اهنم
 ملك ةاسأو مراكم ةانب

 افشلا بذتكلا نم مه امد

 : تايقرلا سيق نبا لوقو

 اك تيفتشاف سكنتللا ىنداع
 بلك نم كولملا ٌءامد ىفشت

 : تيدكلا لوقو

 ”ةيفاش لهجلا ماقسل مكمالحأ

 بلكلا اه ىفشم اة ؤامد 7

0 

1 

 ودك وما لسبب 4

 بونج 'مهتعجضل بكقت ملو

 نم اذهو . « لسي لسو نم « برقتي مل دارأ هلعلو ١ : حرشلا درو

 مجعملا ىف ءاج دقف « « 'لسَي » تئرق نإ هب سأب ال ةيوغللا ةحصلا ةهجو

 اذه نكلو . « برقتو بغر : السو لسي هللا ىلإ نالف لسو ١» : طيسولا

 مل نيح حراشلل رخآآلا ريسفتلا ىف امي « لاؤسلا دارملا لب « ًادارم سيل ىبعملا

 ةرظن كلذل هحشريو . لاؤسلا ىعمب مزحلا بوجو عم نيينعملا دحأب مزجب



 م قارس لا زيت لاوح

 0 اهنغ ىح كنأك كنولأسي و : ىلاعت هلوق ىلإ نآرقلا ىراق ىرتحبلا

 ىف هريغو ناسللا ىف انك .٠ هنع لاؤساا ىف ىصقتسملا ءىشلاب ىبعملا : ىحلاو

 ءىشلا ملعتي ىذلا ملاعلا : ىلا ١ : ىرهوجلا لاقو . ةميركلا ةبآلا ليوأت

 00 هيرب كفر اع اهم ( نع ١ عضوم ءابلا دوروو . ؟ ءاصمتساب

 . هنع ىأ « 1 باذعب لئاس لأس ١» . (؟ ريبخ هب لأساف ١ : زيزعلا باتكلا

 . (« دالفيبو ء تالف نع لأسن انج رخ لاقي » : ًاضيأ ناسالا ىو

 : +١5 تسبلا 5*7

 هجو ءوض نع ىلبلل حفصأو
 و م سر رس و 1

 بوحشلا هلم ىبعوري تينغ

 الصأ لعج هنإف « ردق نم هل ام عم . ريسفتلا نم ًادرجم تيبلا درو

 ا و

 لازملا ىف ركفي "ناك لابو

 قفتي فيك : مالغلا كلذ ءاثر ىف ىرتحبلا لوقي . ىتوملا ةفص ىف كلذو
 عاترأ ًانامز تيقب ىنأ عم « هتامم ىف مالغلا كلذ هجو ىلإ دتمي نأ ىلبلل حمسأ نأ

 5 عم ىلا ىصر 0 00 لال وع نما نأ 1 34 ١ ضقانتلا

 . ثوملا نم ًاعقو فخأ وه ىذلا لازهلا نم عاتري ناك

 مل نأك ١ : ىلاعتال وق هتهو .:تفقاوأ رهذ تشع هاتعف « تينغ » ظفلف

 . اهيف اوميقي مل ىأ « اهيف اوَسْْعَي
 ةياور ى مهو © ( ىبعوري تودغ » : ىبنتملل ىرتكعلا حرش ىف ءاجو

 هنم لخأ ىنتملل ًأذخأم نوكت ال كلذب اهنإف . عمال قيرب نم اهم ام ىلع ةدساف

 : وهو « هلبق تيبلا عم قواستت الاه ٠ هانعم



 ءاملعلاو ءايدألا نيو ىبب ا مو

 0 و 2 سل 2 100

 هل نا هينرك ذب نسم ىسنأأ

 و 8 1 و : 2 7

 بيرض الو هلع بوني ديدن
 ءاو 5 03 -

 2 ل 0 م 0 لع لمح

 بيرت وأ ىمبوت نيعلا هيلع

 8 34 3 000 5 5 - هوم

 م هتوم لبق هروعش نم ناك امو « ىثرملا توم دعب هروعش روصي هنإف

 6 0 رسلا 1 50

 : ١ تيبلا ؟657/ ص  ما/

 و 2

 ىغصي سيلو قيرطلاب طلم

 بيجم الو  قيرطلا ةيجنأل

 . « ضرألاب هقزل ىأ « هريق طلأ نم « طلم » : هريسفت ىق ءاج

 اذه حص اذإو . « هقزلأ ١» هصن باوصو . سوماقلا نم ريسفتلا اذهو

 ىلع . اهرسكب ال ماللا حتفب « طلم ١» طبضي نأ بحب ىرتحبلل ًادارم ىعملا

 وهو « ظاظلإلا نم « ظلم » ناويدلا خسن ضعب ىف نوكي نأ ىشخأ ىننأ

 فصوت ام ريثكو . ماقأ : هيلع ظلأو ناكملاب ظلأ : لاقي . ةماقإلاو موزللا
 نب ممستسم لوق كلذ نمو . اهناكم قرافت ال امنأل«ةماقإلاب اهلاكسو روبقلا

 م

 وا

 هتيأر رمق لك ىمكبتأ لاقف

 - كداكدلاو ىوللا نيب ىوث رقل

 . ١١1١ -- 8489 ص نم 414 رياربف ددع « ةلحملا » ةلجم (*)



 نة ظ ىرتحبلا ناويد لوح

 : قوزرملا حرشب 856 ةسامحلا ىف دسأ ىب ضعب لوقو

  مهنإف نادعلا ىلتق ىلع ىكب
 مارس نط مهتماقإ - تلاط

 : 40 قوزرملا حرشب ةسامحلا ىف ةغبانلا لوقو

 نوما لع عراق ةكواغ نأ مع
 لاخ الو ع ل ةدليب ىبمأ

 امم ع ا

 اهبارت ىفسي ءاروز ىف تدر

 ىمماقإ اهارث ىف اليوط . ىلع

 : 5 تيبلا 3٠6١ ص - 88

 انيحس و نأ ”كنلا) تدشن

 ىججاو ايسن) نأو .٠ ىمامذ

 1 ( ال فذح زوجحب 'ذإ :الأ ىبعمب ايسنت نأو » : هلوقب حراشلا هرّسفو

 اذه هجوي نأ ىلوألا نم ناك نكلو « بجاوو حيد ريسفت اذهو

 ( ال) فذح ىلع اهانعمو : ةقباسلا ىه اهمأل . « اعفدت نأ ١ هلوق ىلإ ريسفتلا

 . اهتيلات ريسفت نع ءافتك ا اهريسفت ىف نوكيو . ىئامذ اعفدت ال نأ ىأ ٠ ًاضيأ

 ١7١ : ؟ ىتغملا بحاص ركذو . سكعلا ال هيلع فوطعملا عبتي فوطعملا نأل

 ول ٠ اع راضم' ىنملا ناك درسا رس ير واناطت فذخ نأ

 . ىضاملا عم لقيو . «فسوي ركذت ؤّتفت هت هللات »

 . هب كتفلحتسا و هللاب كتلأس ىبعمب انه كتدشن و



 ءااعلاو ءانقألا قير نوح 4 ضل

 : ” تيبلا 356١" ص 8

 ْش ظ ”تابقعم بابشلا مايأو
 بيشملا ماثآ ءادسإ ىلع

 : هلبقو

 نينكلا د ايتن ”دودرمأ

 بيبرلا ًاشّرلا كلذ ةرغو

 ةددشملا فاقلا رسكبو لاخلا لع بصتنلاب ) كافعم ( هدأوصو

 ) مايأ » امنإو ؛ ًافنأتسم ًامالك ( تايقعم بابشلا مايأ » سيلف ؛ اهحتف ال
 مايأ نم لاحلا عضوم ىف ( تابقعم ١و : (« نمز » ىلع عف رلاب ةف وطعم ِ 1 من 5 اف د . 3 ضظ 058

 . ريخللا ىلع ةعوفرم ال

 نالف بهذ : لاقي . تايلاتلا : ةددشملا فاقلا رسكب ء تابقعملاو
 : زيزعلا ليزنتلا قو. جوت هيلع بقع لاقي امك « هدعن؛ تالف بمعو

 ىأ - برحف هيلع رغأ اذإ « يفت تقعاوم ( بقعي ملوأ ربدم ىلو»

 . هلام و رتساف هيلع راغأ ناك ىذلا ىلع راغأف هلام 57 ظ

 عمج وهو « ةزمهلا حتفب « ءادبأ » امءاوصف « ءادبإ مامأو . اذه اذهف“
 : الا/9 هناويد ىف لوقي هرظنا « ىرئحبلا ةغل نم ءادبأو

 كتكارش» © ىذلا :ءاطسا. نا" :لك

 ةديحتم 0 9 هوادبأ

 اهنم : بيشملا ماثآو . هدودج ىبعي « تيأر اك لئاوألا : ءادبألاو

 . دسجلا نهوو ٠ فعضلاو « سأرلا ضايب

 : # تيبلا 58١ ص -



 اناجلاح  ىرتحبلا ناويد لوح

 نافراخ .قلانت ”كيمشا
 9 : 2, و 52-6

 بي رض قى ىقىمصي 1 ىلع

 . ( وفصيل هرغ ىلإ ءانإ نم بارشلا لوحم : قفصي » : حراشلا لاقو

 قيفصتلاب دارملا نكلو . سوماقلا بحاص هيلع رصتقا ىذلا وه ريسفتلا اذهو

 . 'روهشملا ناسح لوق سف هبو . ناسللا ىفاك ء جرملا انه
 و 7 ها "500

 مهيلع صيرسبلا درو نم نوقسي

 لسلسلا قيحرلاب قفصي ىدرس

 : ٠١ ص تايلضفملا ىن رارملا لوق هوحنو
 هه هب و 27 ول

 رصخ خلت هب بيش ًالسع

 . ىرحبلا لوق لثمو ناسح لوق لثم ىف ليوحتلا ىعم حصي سيلو

 . جلثلا ىأ «بيرضلاب ًاجوزمم لسعلا هنأك اهتباضر نأ ىرتحبلا لوق ىف دارملاف

 ليوحت الو . لسلسلا قيحرلاب اجوزمم ىدرب ءام مموقسي : ناسح لوق ىو

 : 5 تيبلا "561 ص 50

 300 2 0و ©.08 5 دوا -.

 بورغلا كلت انس نم اهانس ا

- 

 : هليقو

 اهاضراع قلأت تمستبا اذإ
 بيرض قف قفصي برض ع

 لعجم نم برعلا ءارعش نم دجن ملو . رشبو حرفو ماستبا وج هلك وجا 0 را يف 00 عومدلا اهنأب ةريخألا («بورغلا» تترسف ٠



 ءالعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - مو"

 « نانسألا بورغ انه اه بورغلا امنإو . قارشإلاو ةءاضإلا ىف الثم عومدلا

 لوق هنمو . قارشإلاو ةءاضإلا ىف فورعملا لّشملا وهو « اهناعملو اهوام ىهو

 : 1941١ تايلضفملا ىف لهاك ىبأ ن ديوس

 احضاو ًاتيتش ولجن هت

 : رخآ لاقو . كاوسلاب هولجن اهرغث ىبعي

 ىبفشتسي نأ ءاملظلا ىف رذاحأ

 كَحاَضَملا ضيمو ىفىرايتغلا نوينع

 : هريغ لاقو

 اهئيبو ين قرملا  ماستبا ”نأك

 اهماستبا تويبلا ضعب ىف حال اذإ

 : ١١ تيبلا "595 ص - 4؟

 تناقتسا دمحم ىبأ نا ىلإ

ْ 3 2 10700 

 لبإلا هجوتوءههجو ىلع لجرلا باهذ : بورسلا » : هريسفت ىفو
 . (« ىعرلل

 . تلحنرا ىأ « «تلقتسا » هلؤق ليلدب ( بورسلا ليم ١ : هبأوص و

 « مانسلا ةلئاملا : لبإلا نم ءاليملاو . ءاليسمو ليمأ عمج : رسكلاب « ليملاو

 : ناسللا ىفو . لبإلا ىهو « حتفلاب برس عمج : بورسلاو . ناسللا فانك

 برسلا : ىبارعألا نبا لاقو . لبإلا لاملاب ىنعأ « ىعارلا لاملا : برسلا »
 : رشا : سوماقلا ىو . « بورس كلذ لك عمجو . اهلك ةيشاملا

 يك
 رعرشا اع



 نضل ىرتحبلا ناويد لوح

 دصقلاب ىحوي اهظفل رهاظ ناك نإو « ةدارإلا دص لاب دا رملاف « اهلك ةيشاملا

 . ليملاو ةماقتسالا نمب ةعنصلا ىف لكاشيل . ةماقتسالا ىنعمب

 : ١8 «١5١2 تيبلا 555 ص *9 

 يدش تالاتباو- كونو ذاكر

 بينم وأ ةباثإلاب نعيمب

 ضرأ بيرغو « ةيعت بيرتغ
 بيرغلا ىلع بيرغلا ىددكأ اف

 وه ةباث الاب ىنثملاف . رهاظ وه امك ( بيثم ) وه ( بينم ) باوصو

 ( بيرغ » ديل و ولا يع ونا فذلا ةييكلاو « ىرحبلا

 تلقا كيلا و كفك واناكل بتل لفن قافيق ول كف يبضتلاوو تيرغ و وق
 ناكو « هدوجو همرك ىف هريغ اهيف هينادي ال ىلا هاياح ىف ًايرغ حودمملاناكف
 ْ . هلهأو هضرأ نع ًابيرغ حودمملا

 : 554 تيبلا 70" ص اة:

 باستنا رانلا جرام ى هل

 بويا تاّيق تاّئأب

 قدا رق ايدل زب لأ هارب
 ( بيب و اهن دع ة ررذ و « ىلإ

 باوصو . حودمملا دادجأ نم نادج : « بيب ١ و « زرذوج » و

 ةعاجشلاو ”ةدجنلا امهيلإ تادأ ىأ ء. بصنلاب « اهتدّجتن » وه « اهتادجن م

 ظ . كاذ امهنم امهتثروأ ىأ « ىضملاو

 : هيلع ريغتو هافج هل قيدصل هلوقب ” تيبلا 3١4 ص هوه

 صولاب "لصولا قلخأف ًاهئفر ترز
 بيشقلا ءادرلا ”قلختي امك ل



 ءالعلاو ءايدألا سدو ىبب ت4 84

 بساني اذه نم اول ) هبيط و شيعلا نمل ١» هنأب « هفرلا » رو

 ”صرحلاو ةرايزلا لوط ةقادصلا بجوتست امنإو ! ؟ ءانغتسالاو ريتا و ءافجلا
 ”لبإلا تبرش : لاقي « هلعرسأو درولا رصقأ هفراا لصأو .اهيف ةلواطملا ىلع

 : ءاملا ىلع ةتبان الخت فصي ديبل لاق . ا ريصق ًابرش ىأ « ًاهفر

 ةيداص رعغ ًاكارع ًآهفر ن رشي

 ٌرمتغم ءالا ىف "عراك اهلكف

 لوق ىف ءاجو . هيلع اهتابنل « ءاملا نع نم انغتسال ءةاليلق اليلق ن رشيىأ

 : ةروهشملا هتينيس ىف ىرحبلا

 هفر رجراو نيب ام 0

 يري و

 سمخ ةراوو هب رش للع

 تضقنا ىلا ةثالثلا همايأ دعب هشطع ةادشل ارشك برشي سمحللا دراوو

 اداب ليت ان سانتا دبور نإ د ورتل و ةنرألا مون برقا

 لوو حاسما كيا ضنا

 دكعتفمب هلوقال ٠ نفسا

 بونجمب هلعف الو انيف

 دحأ سيلو . « دعبملا : بونحملاو . سبت ا : دعتقملا ١ : هريسفت ىف ءاج

 يا يد ا يا الا
 . بكارلا بنج ىلإ قاست ىلا ةبادلا وهف بونحما امأو . دل اكو هيلا
 تقلل تاني ا و عودا او

 ابنجسي وأ !بكر سيف 'مهم

 : 4٠ مقر ةديصقلا ةجابيد لق 758 صا وا



 ا موو ىرتحبلا ناويد لوح

 ف ةزوارملا نم لجر ىلإ ًايمفمم ناكو « ىبلحلا نارمع ابأ حزامي لاقو »

 . ( امهسيتحاف عيبرلا ةعيطق

 . ( ايضم اناكو » : هباوص

 : ١١ تيبلا ١76 ص وم

 1 كنا ا 0 ع 1

 ديز لآ نم افرقم كوادف

 بابشلا ”لبتقم رحللا ”ىللوم

 . لابقإلاو ىلوتلا نيب ةلباقملا متل « عفرلاب ١ بابشلا لبتقم » ههجوو

 نأ ىلوآلاف « ًاضيأ هب سأب ال « هبابش لابتقا ىف ىأ « ةيفرظلا ىلع بصنلاو
 . صنلا ىف مكحتلل ًاعفد « طبضلا لمه وأ نيهجولاب طبضي

 هداريإ نع تبرضأ شحف هيف تيب وهو ١6 تيبلا 53068 ص٠
 ردصلا نم ةمظعلا » ةبيرتلا نأ هيف « بئارثلا ١ ريسفت ىف ءاج نكلو « انه

 اهريغص ةغللا مجاعم ىف ظعلا نم ةدحاولا ىبعمب « ةمظعلا ١ درت لو « هالعأو

 وهف ؛ عيا وراح والا علا لاقي امنإو ء اهبدحمو اهميدق ( اهريبكو

 و مرا ةبارت ةدحاو ى لاقي ال با رلاك سنج < ممسأ

 نونلا ةصقان هيف ىلوألا ةملكلا تدرو . ىناثلا تيبلا 004 ص س١

 ! ! اهلوأ ىف ةحوتفملا

 :55 :كيبلا "5: نهدي

 تدّشح اذإ هل ًاعوط داقني

 ءاغ هابشألا » : 0( : ةخسن ىف اهنأ ةيشاحلا فق ءاجو . هايشألل ىبعم ىردأ الو

 . مصم ةعبط ىاّك «٠ صنلا ىف نيعتملا وه اذهو



 ءالعلاو ءايدألا نيبو ىببب هع 6 5٠

 ٠6 تيبلا 704 ص 79 :

 ةمركس رثإ فق  عرصتي نم

 هبأدذ اماغتبلا ىف هبألدف

 « عرضتي » امهظفل باوصو . « ضاوتي : عرصتي » : ريسفتلا ىو

 عرضتلا امنإو « دحأ هب لقي مل عضاوتلاب عرضتلا ريسفتو . ةمجعملا داضلاب

 ناسللا ىف امك « ةبغرلاو لاؤسلا ىف ةغلاملاو « ةجاحلا بلطل ضرعتلاو للذتلا

 ىو « « ةيفلخو ًاعرضت مكبر اوعدا ) : زيزعلا باتكلا ىو . سوماقلاو

 ظ . « ًاعرضتمال ذبتم جرخ» : ثيدحلا

 : 48 تيبلا 788١١ ص

: 5 7 

 نع مجانلا ءارثلل لباقم اهلثبو ةرثكو ةميدلا ررتغ نع مجانلا بشعلاف

 ثادحإ َْق عيوبس اههالك حودمملا ليمأتو ةميدلا رزغف « , حودمملا ليمأت

 تارتها املا اهيلع انلزنأ اذإف ١» : كلذ ةروص نم زيزعلا باتكلا ىو . هرثأ
 « طبضلا ىف نيلعفلا ديحوت ىغبني ناكف . « جيب جوز لك نم تتبنأو تسبرو

 طبضلا اذه سيلو . هكردأو هعبت ىبعمب هعبشتأ نم ( عبتسي ٠ لوألا ىف لاقيف

 هلوق هنمو « هسفن ىرّتحبلا تيب زجع ىف ”هاظ وهف « برعلا ةغل ىلع بيرغب
 عبتأ مث» : هلثمو . هكردأف هعبت ىأ ١ « بقاث باهش 'هعبتأف » : ىلاعت

 . ( ًايبس

 ىهو /( حلاص وبأ حدمي » ةديصقلا ةجابيد ف 78١ صا 6٠ه

 .0 حلاص ابأ »

 ٠65 ص  750١تيبلا ؟١ :

 :عرّدسا افع



 ١ ىرتحبلا ناويد لوح

 هفيس عئاقو نع ىلحت نابضغ
 باضغ ديدحلا قف سمح تاركع

 رس دقو . ءالجإلا نم ) نئلجت » اهبباوصق ( ىلجت ) امأ

 رسفت نأ قفوألاو « « رارفلا دعب برحلا ىف تاّركلا » اهّنأب « تاركعلا »

 . لبإلا نم محضلا عيطقلا : ةركعلا لصأو . ةميظعلا تاعامجلاب تاركعلا

 تايلضفملا ىف مورقم نب ةعيبر لوق هنمو « لوحفلاب لاطبألا هّبشت برعلاو
 ظ : ١م

 اومألتسا اذإ آموي برحللا ونب

 امورقلا ديدخملا 2 مهتبسح

 فى دوسألا نب ورمخ لوقو : لبإلا نم لحفلا وهو ع مرق عوج

 : /9 تايعمصألا

 مهءاهز نك لهذ نم عمجلاو

 .ممعش انبا اهدوقي لامجلا رح

 « ( نيكرشملا نم ركع هيلعو » : ةمصلا نن ثراحلا ثيدح قو

 . « ةعامج ىأ» : ناسللا ىف لاق

 لان 02 نوعا انا ياا ريصسا) ق

 : 14 تيبلا 5١ ص ٠607

 ميوت . ةيالا" 8 :
 بأ را نأآل ىبألا "نإ

 م

 ىيع عقت لو .( ةيندلا ١ ىأ ؛ ليهستلاب لاقت نأ « ةئيندلا ١ ىف فولأملا

 لوق اهصوصن مدقأ نمو « ةلهسم الإ بولسألا اذه لثم ىف تأرق اميف اهيلع

36 
 زعرشا اع



 ءالعلاو ءايدألا سدو ىبيب ا 58٠

 ةلصحللا ىأ « « اننيد ىف -ةّنيِنآدلا ىطعت مآلع » : ةيبيدحلا ثيدح ىف رمع

 ىعبشس ”لاكو 1 ناويدلا نم رصم ةعبط ىف ليهستلاب تدرو امأ لقا ةمومذملا

 . ناويدلا خسن ىف اهتياور ىلع هبني نأ

 : ٠" تيبلا "5995 ص ٠١٠8

 نكت ملو ناودئتهلا موي هتدهش

 بالوف ىف مويلاب هتيبل
 دنقل :اودتحملا فيسلا : ناودنحلا » : هريسفت ىف ءاجو

 ا ناودنملاو هداج همن نحو

 نيب ةق"الع الو 3 ىناودنهلا فعيسلا وه او نإ لوقي آدحأ كح 1

 نآأل « هتدص ضارتفا ىلع مالكلا اذه ردص تابثإل هجو ال هنأ اك ٠  نتملكلا

 ناتسز وخ نيب ىذلا رهنلا اذه الإ ىععت ال ىرتحبلا تيب ىف « ناودنملا » ةملك

 ءاذلا رسكب « ناو دْته » وه رهنلا اذه مما طبض ىف حصألا نإ مث . ناجرأو
 لا ادلب يو وتاب نإفا نسوتانلا بخامج رك ذا اهيشأل
 ( ناودنه » دروأ م ) اماه رك لع" نيت ىلا « دنمدنه » دعب اهادروأ

 ىف اهطبض نع ةقباسلا ىف ءالا طبضب ىتكاف « نون هرخآو لادلا مضب » لاقو

 اهتالك ( طيزنه » و ( ناجندنه » امه دعب دروأ م « هبأد وه ا « ةقحاللا

 . ءاحلا رسكي

 : 7 تيبلا 54 ص 8

 .: كيلسو + قتلا ففنلا هه قعفو

 باضخ سرد ”نهيف لمانأب

 . 2( ىلا قيرطلا : : سرمدلا » ه ريسفت ىف ءاج

 ىععمب 34 د ل امئاو ع 50 اذه نم سيلو

 يك



 5 * ىرتحللا تاود لوح

000 000 

  11٠١تيبلا 168 ص ١77 :

 لل ع

 فش لو دالسعلا ىلع حاسمسلا رمصتت

 باترملاةّئفّقو مراكملا نود

 6 رمال ةقشلا هدا: لهب فانزلا سكت ضاق رالف ور: طيش ةيعوتو

 ١ تيبلا 790 ص <" :

 و

 هنيمي 0" "شاجتسا رحبلا امنأكف
 بارالا ًابرأ اييفيدنحي ىضعمف

 . « بارالا ١ لبق « نم : طوقس حضاوو

 : لوألا تيبلا ٠0١" ص
 رع 8
 كا رت ..ىستارفلا ”ايمع دا كا م هلاك هسا قع

 ١ و :

 تاو رعألا لجون هيفا الطفح اع وهلال قيل دي بعدا ققاو

 « عرصم تيبلا نأ ىلع عانب « نيونتلا عنمب « بكار » طبض ىنعأ : هطبض

 نزو لثم ىف تيبلا ضورع لعج : عيرصتلاو . برضلا ضورعلا هيف تعبت

 عقيام نيمضتلاو دانسلاو ءاطيإلاو ءافكإلاو ءاوقإلا نم هيف عقيو هتيفاقو هبرض

 . ١١5:١ قيشر نال ةدمعلا ىفامث «٠ ةيفاقلا ىف

 لوق ىامك ٠ نونتلا نم عنمت نأ عرصملا تيبلا ضورع ىف بحبو
 :”«نييقلا قارا



 ءالعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - ه د

 كزنمو بيبح ىركذ نم كبن افق

 وحك :لوخادلا قي وللا اظقتشت»

 : مهضعب لوق نم ىجاجزلا هدشنأ ام ءاوقإ هيف ىذلا عرصملا نم هريظن و

 قارهم عسمللا اهنم كنيع لاب ام

 ىقار الو اهنم براغ الف اع

 (#)- جه

 : لجر ال ضرعت ةفيفع ةأرما لوقل ةياكح ؟ تيبلا 73٠١ ص -
 ههجو قف ةيارتتلا وثحأ -تلزام

 اعلا ةزوح ىمحأو ؛ ًاروط

 .. هدب ايكانلاب ىعتوت# اعج امو رسل ندع

 ىبأت ىذلا « اهتجوز انه بئاغلاب ىنعت امنإو « حلاص ريغ ريسفت اذهو
 :ةقرص ف هلو نأ اهن وصتو اه ضاهبلع

 ١6 ص٠5 ا( تيورعلا تاو 0( نيلجر ءاجه ىف لوألا تيبلا ا” .

 اوه روح. اهو رقمي كار درعلا < 1: كن وررتلا مه رست 1

 نفسلا هذه ىلع ةمئاق نيحاوط نع ةرابع تناكو « ةلجد ىف تناك « ! ٍ

 ةبرعلا عمجت نأ ًانقح بيرغلا امنإو ؛ ريسفتلا اذه ةيارغ ىف لكتأ تسلو
 .نعغلاب (« بورغلا » ةملكلا باوصو . نوكي ال اذه نإف « بورعلا ىلع

 توصلا هّبش . برَغ اهدحاو « ةميظعلا ال دلا ىهو ةمومضملا ةمجعملا

 , و8-7” ص نم ١9514 سرام ددع ؛ ةلحخا » ةلجم («)



 1 ىرتجحبلا ناويد لوح

 عطقتم توص ىف اهوام ضيفي نمح ءالدلا توصب وجهملا اذه نم جرم ىذلا

 . عينش لاتتم

 4 تسملا# ١١٠6 - ١١#

 ورم نيسعبس مولا ف مكر ولو

 بئاغ خرفلا ىلع 9 ىذك ا

 بئاغ خرف ىذك ئأ 410 :نقناغ خرفلا نع » هباوص نأ حضاولا نمو

 . هيلإ نينحلاب ادبأ رمعشي وهف ء هخرف نع
 : 58 تيبلا"”١؟ ص 15

 انها دج لإ هل[ قلن نيف

 ىبهاذم هيلإ الإ الو نوكت ظ

 ىنلا ديكأتل ةدئازلا ىه هذه ( نإ ) و : رسكلاب « هلأ ا ل

 : ةغبانلا لوق فق اهلثم

 ههركت تنأ كب كينأ نإ:

 دب لإ :ئنظوسس تسر الفا نإ

 ةعرصملا ضورعلا هذه نم نيونتلا فذ ) يعادي ١ طيبض باوصو

 1١1. مقر حيحصتلا يف لوقا قبس امك ءاوقإلا اهاربعا ىلا

 23/7 تيبلا "© 1

 قطنمب باتعا رهادلا ممم ولو
 بتاعملا 11 0 هتعج وأل

 رولا رتصور هاجد ل رست لف لا جلا 3 نع ولن

 . مالكلا ىأ قطنملاب باتعلا عمسي امم رهدلا ناك ول ىأ « لعاف هنأ ىلع

 . ًاعجوم ًاباتع هتبتاعل

 (اوُلَو » هباوص . « هللا مرح اوُلو » هيف 54 تيبلا 8" ص

 . واولا حتفب



 ءالعلاو ءايدألا نيبو ىبيبب هسا © 5*5

 : ١١ تثيبلا ”"4 صا 8

 سل. ةقاجلا لك هديزتا ايف

 بلقتت مث ىلع نن دمحأب

 . ةصرفلاو ةزهتلا ىهو : مضلاب ةسلخ عمج « سلخ » : هباوص

 : 6 تيلا#ع؟ ياض

 ظ اذئاع أ ريجتسم كيلو اأاذصه

 بلخملا كيدخ ل نم كاراذب

 : حتفلاب ا ) ٠ ناسللا ىفو 5 حتمفلاب )) كاراذب 0 : هبأوص

 اب عا هارذ ىو نالف لظ ىف انأ لاقي . هب ت رئتسا ام

 ظ . « هئارذأ ىفو نالف ىرذ ىف انأو » : ةغالبلا ساسأ ىفو

 ةلولو:هل قيدص ىلإ ىرتحبلا باتك ىف 8 ا س "#4 صان 0١

 . « ةعيطقلا ىلإ ةيعادو عيافج ة هيادلا عصضوم ىف كرت نأ

 < (( عص وم قد و « كرت ( نب ةطقاس ةملك كانه نأ خفالا نم

 . ( ةيتاعملا » وأ ( باتعلا » اهلعلو

 ١١ تثيملا 15# صد ١5 :

 ةلزنم ناومفتنع ىف انأ ذإ

 ريفا رب يال
 ءىششلا ةدح : ناوفنعلا » : هريسفت قف َءاج « .

 مضلاب ء ىلا ناوفنعو ١) : س وماقلا قو 1 رسفتلا اذه ”قحلأ ثدبلو
 تكاوقتع » ناسللا ىف هلثمو . ( هتجمم لأوأ وأ هلوأ : ةدالشم هوفنعو ْ ا 0 مرو حو



 ثيدح ىو : ًاضيأ هيفو . نينا ةارش مااا و ييقا ءىذغلا

 . « هلوأ ىأ « عركملا ناوفنع : ةيواعم

97 00 

 اهنم ذخأ ىلا ةدالا لصأ نييعتل كلذو « ىوغل ال ء« قرص ردسفت وهف « قفرلا

 زوجنو» : كاذبةعر هلاقوبا للتو ةملكلل ىونعم ريسفت هنأ ال ٠ نزولا اذه.

 . .( هتلبتقا اذإ هتفنأتساو ءىبثلا تفنتئا نم « ناوفنأ هيف لصألا نوكي نأ

 لاقي « ءىشلا لوأف ناوفنعلا امأف ١ : سراف نال ةغللا سيياقم ىف ءاجو

 وه ىذلا فنعلا ىنعي - لوألا نم سيل اذهف . هلوأ وهو « بابشلا ناوفنع
 لصألاو « ةزمم نم ةةلدبم نيعلا نأ وهو لادبإلا نم اذه امفإ - قفرلا فالخ
 0 . ( هلوأ : ءىش لك فنأو  فنألا

 مهفي اك « ءىش ىف ا ولا تعم نم قوقل سيلف اذه ىلعو

 ةلزنملا ةجبب لوأ وه ىرتحبلا لوق ىف ةملكلاب دارملاف . نيمدقألا مالك نم

 . اهفنعو ةل زنملا ةدحال 4 اهبيطو

 : /١9 تيبلا "65ه صان ؟؟ع

 ىب- ضوعأ ”نامزلا ام اذإ ىتح
 بون هفرصل ا نبق رهدلاو

 جورحلا رسعي هد يوك ىب صرعأ : رع 7

 0 3 . ( هلم

 ىه امو ؟ اهنم خورخلا هيلع رسعيف عرملا لغة نامرلا اهلي همت أو
 هب لزنأ ىأ هب صوعأ : موق نم وه امنإو ؟ هنامزو ناسنإلا نيب ةجاحما

 هلزاونو رهدلا بئاون ىنعي « هنم صالحلا هيلع بعصي ىأ «ب هيلع صاتعي ام



 ءالعلاو ءايدألا سيو ىبب تن 0 ؟١٠م

 : 78 تيبلا "6 ه ص - 14

 دل 2 3 قا ٠ م نه

 ل

 بدق الو اهتناش حداق ال ريب ساس

 ةفص اهلعج دقو 0 رجشلا رخنت ىلا ةدودلا : حداقلا » ه ريسفت ىو

 دقو . ةرجشلا بلق عزن وهو « ماللا نوكسب بلقلا ىه بلقلا . ةرجشلل
 . « ماللا رعاشلا كرح

 نإ مث . ًاحضاو ىبعم ىدؤت ال « ةرجشلل ةفص اهلعج دقو ةرابعو

 هناسللا ف انك ٠ ءاتلاب ( ةحداقلا ١ ىه امئإو « ( حداقلا ١ امل لاي ال ةدودلا

 حداقلاو . لك أتلا ىأ ء رجشلا ىف عقي لاكألا هانعف « حداقلا ١ امأو. سوماقلاو
 عمج وهف كيرحتلاب بّلتقلا امأو . اذه اذهف . دوعلا ف قشلاو عدصلا : ًاضيأ
 . اهيلإ رظنميف ةبادلا ال بدق ةّلعلا اهلصأو « ءادلاو ةّلعلا ىهو « ةبلق

 : 9 تيبلا "ه١ ص ١١

 لالد تاذل ةلقم مكلو

 بورتغ ىهو دولاب ىتلقم

 . « ةحزانلا : بورغلا» : هريسفت ىو

 ع

 : ءىبشلا نع بّذع لاقي . « بوّذّع » اهبباوصو ؛« رسفتلا اذه دجأ ملو

 : روث نب ديم لوق هنمو . بوذتعو بذاع وهف « برضأو فك

 اهّنأك لالظلا ىملأ رجش ىلإ

 بوذلع بارشلا ”نمرحأ بهاور

 ىو . هعنم : هنع هّباذعأ لاقيو « بذاع عمج تيبلا اذه ىف تاودعلاو
 . اهوعنما : ىأ « « مكسفنأ ءاسنلا رك ذ نع اوبذعأ » : "ىلع ثيدح

 يك
 ررعرش



 : ”ا/ « 7١5 تيبلا #”له7 ص 5

 سامش دعب نادعي "تاحفن

 بوكر ”دولع وهو رهادلا ضير

 0 ع سامش دعب ١» بوطحلا نويعل
 بيجو اهنم نامزلا بلقلو

 . قباسلا تيبلا نم رارككت هنأ رهاظ نيسوقلا نيب ام ١ : حرشلا ىفو
 ىف ام وأ « عوشخ اهنم بوطحلا نويعل : نوكي نأ ىضتقت تيبلا ىف ةلباقملاو
 ْ . ( هأئعم

 نم دّمعتم راركت وهو «٠ ىرخأ ةروصب هنكلو راركت هنأ قحلا ىفو

 هخيش اهيلع صرح اك" اهيلع صرح ىلا ةعنصلا ىف هنم ًالاغيإ « ىرتحبلا

 تاحفن نم تأر ىذلا دعب ةبراه ةرفان ىهف « ”سامش كلذ دعب بوطحلا

 حودمملا هدف قفا راوظ زيوطت ذل بوطحخلاف 4 هفورعم ضيفو حودمملا

 . هنم ةحفمنب

  1١1تيبلا "09 ص :

 اوس محلا هيف هارذو

 بينجلا م-يزتلاو هوفعي نيح
 هيلع مالكلا قبس امك « هفنكو هبناج ىأ لاذلا حتفب « هارذ » هباوصو

 مقر هيبنتلا ىف ١٠١ . حضاو اذهف . « اهيف » لقي ملو « هيف » هدعب لاق اذلو .

  4تيبلا "ه4 ص 47 :

 ىأر به كلتو ىتاه رقت 1
 0 هر 2

 ىطخي



 ءالعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - ه ٠

 ىأرلاب هفصي .. عطقلا وهو : ىرفلا نم « ءافلاب « رفت ١ هباوص

 . بيصملا عطاقلا

 : "” تيبلا "هال ص4

 لقلا ىف حدقت كيلإ قوش عم

 و : را 3 1 '
 بودنو ةثل ليافع بل

 يذلا نعل ود نر عب كيلا نام إلا« كب نر نسافر
 + اف هلويتضو: نوتاع عمج قشعلاو ةوادعلاو ةّلعلا اياقب : ليباقعلاو

 ( ىتادعع ١ هيأ وص « ( ىتادعو قداصأ ) : 5٠١ تيبلا "596 صد 0

 ةادعلل عمجف تادعلا امأ . ةاضقو ضاق لثم ؛ ودعلا وهو . داع عمج

 .تدرأ نإو ءرغال رصقلاب ىددع تلق نععلا رسك تدرأ نإف . دعولا ىنعمب
 . ةاضق نازو ىف ةادع تلق ءاهلا لاخدإ

 5 شيلا ©01 ضن دع

 لنا تعلا ”نانعأ تبضصان ”ذإ ”نآلاف

 تاجردلا عفرأ ١ :اهنعب. ”تيفازو

 : حرشلا فق ءاجو 0 يا ») هبأ وص « عبط فيرجن ( تبصان »و

 لاملا ذحأ ىف الإ هضبق لاقي الو « « هتيصان تضبقو هتبذج : 2 ىشلا تيصان »

 تضينق : ًاضيأ لاقيو « لالا تضبق لاقي . طسبلا فالخ ىبعم ىف وأ : هوحنو

 . اذه اذهف . اهو اهيلع ضبتق لاقيف ءايشألاب كاسمإلا امأو . ىدي

 . ةقيقحلا ىلع ءاج اميف الإ لاقي ال ”ىلّوأ ريسفت اذه نأ رخآلا ذخأملاو
 تيراب .ىبعمب .تيصان لاقي نأ. هريسفت هجوف «٠ زاجم وهف تيبلا اذه ى اماو و 5 و ها ني يا 5 0 5 5 |. .

 ءاسن نم ةدحاو نكت مل» : اهنع هللا .ىضر ةشئاع ثيدح ىف ءاج اك تيماسو



 مكميييسسسلا ا

 .ةدلح ىرتحبلا ناويد لوح

 ىيصانت : هريسفت ى ليق اذإف « « بنيز ريغ ىيصانت ملسو هيلع هللا لص ىلا
 . الاحم ًادساف الوق اذه ناك « ىبيصان ىلع ضبقت

 اس تيل م5 ندع

 ل و ع + يي 0
 تادحمو لومدقا رشاعملا نمو

 ةافنملا“ ”نطيو» ةقاينلا كارط
- 

 ىرتحبلاو . ثيدحلا ىبعمب : لادلا حتفب « ثادحم » طبض باوصلاو

 داق ىذلا رخآلاو « جبنمب ناذألا عفر ىذلا هادجن ةديصقلا هذه ىف رخفي
 نم سانلا نم نأ ىرتحبلا ىبعيف . رسجلا هعقو داق ئذلا هريغو « مورلل ائيط

 هئابآ نع مىدق نم كلذ هيلإ ىرس ٠ نأشلا ةهابنو دحملا نم قرع ىلع وه
 . امهنيب ام ناتشو . ةهابنلاو دحملا ثادحم مهنمو « هفالسأو

 نكلو : ىبعملا اذهل طبضلا اذبم ةملكلا ركذت مل مجاعملا نأ قحلا و
 م ا ل

 ٠ . « نوث دحملا ءارعشلا )

 ( رومألا تاثادحمو ك ايإ ١ : ثيدح هصوصن نم فرع ام مدقأ لعلو

 (« ثدحملا » امأو . عامجإ الو ةنس الو باتك ىف ًافورعم نكي مل ام وهو
 « ىنازلا وهف : ًايمالسإ اهرثكأ نوكي داكي ءوس ىناعم ىلع لمتشيف رسكلاب

 مرجلا لعاف وهو ٠ لسغلا وأ ءوضولا بجوتسي ارمأ لعف نم وهو
 . اذكهو . مظعلا

 بصنلاب « حكنتف » هباوص . « حكنتف » " تيبلا ال5 صا 1
 ةيببسلل ُءافلاو « اهيلع ىتنلا مدقتل

 : " تيبلا #”الا/ ص 5



 ءاملعلاو ءايدألا سو ىبب ل ١

 عينص ىف تمالآ ىببل اذإ

 ةاشّؤولا ىلع مآلملاب تلاحأ

 , انه ًادارم سيل هنكلو « حيد ىبعم وهو « مال ىبعمب « مالأ ١ ترسف

 : زيزعلا باتكلا ىف هنمو . موللا هلجأ نم قحتسي ام لعف ىععمب انه مالأ لب

 ىأ ١ « "ملم مال بر» : لثملا ىو . « ملم وهو توحلا همتقتلاف ١

 : رخآلا لاقو . عنص ام ءوسب مول قحتسم

 اهعينف . ننيبع "هلا رداع دعت

 امالأ دف هاخأ لذغخم نمو

 : عبطلا ءاطخأ ضعب باوص ىلي اميفو

 . « لافثلاو » هباوص « لاقثلاو ١١ ( ١ ) ةيشاحلا ”7ه ص

 .(ىرسي) ىهو «( ىرسي ١5 ١ تيبلا 7378 ص

 .(ةممذم)) ىهو « ( ةّمّمذم ١ 18 تيبلا 778 ص

 .( هليطق » ىه ء(« هبطق » <85 تيبلا 779 ص

 . هبآ وأ ١ ىه « ( هنأ وأ لوألا تيبلا 58١ ص

 .(برجم مزحو) ىه ءا(ابرجم مزحو ١5 ١ تيبلا 84 ص

 . ( ماتس » ىه « ( مانس » 5١ تيبلا 75 ص

 . « بأتا ١» ىه « « بأتإ » ( ؟ ) ةيشاحلا “8 ص

 ىمزع الخأو ١ ىه « ”سيرتنع ىتمزع : تالخأو » 15 تيبلا "ه١ ص

 ٠ . ( "سي رثنع

 . « بوُجلا » ىه ء « بوتجلا ٠ "4 تيبلا مهم

 . ( ةبرغ ةين ) ىه « ( ةبزع ةين » 5 تيبلا "هه ص



 517 ىرتحلا ناويد لوح

 . « ترسحم ١) ىه « (« ترسع ) ١١ ةيشاحلا ”554 ص.

 نيس تعزل ) ىه ( قيرطلا را 1 4 ١ا/ ) ةيشاحلا ”ا/١ ص

 . « قيرطلا

+ +« + 

 محضلا لمعلا اذهل ىتءارق رثإ ىل تّدع تاقيلعتو تابيوصت ضعب هذه
 نأ أشأ مل : ىقريصلا لماك نسح ققحملا ذاتسألا ىيدصو ىخأ هب ماق ىذلا

 نكي امهم لوقلا ةلاطإ نآلو « املاثمأل جذامن اهنأل ؛ اهعيمج درس ىف لس رتسأ

 . لالمإ ضرعب ىهف عفنو عاتم نم اهيف

 اذبمو « قفوملا دهجلا اذبب ىباجعإ نالعتساب لاقملا تأدب دق نك أ نإو

 ذاتسألا لضافلا ملاعلل ىتتنهتب كلذك همتخأ ىنإف ٠ ردانلا ىملعلا قلحلا
 ةللخلا ةمدحلا هذه نم هليبسب وه اميف ًانوعو ًاقيفوت هللا هدأز 4 قرصلا

 . ىبرعلا ثارملل

1 

 ( هرشن قبسي مل سداسلا لاقملا اذه )

 : 4 تيبلا ”الا/ ص ٠١ه

 لاون نم اكيشو تدعو امو
 تادعلا حجن اهدنع بلطتف ظ ١

 . “1٠ مقر هيبنتلا ىف قبس اك « ًاضيأ بصنلاب « بلطنف » هباوصو

 : ٠١ تيبلا ”7/8 ص 5



 ءالعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - 5

 ىيدح نع سقنملا ”قادص دقل

 ىتالصناو ىداعألل ىودب

 دق ىداعألل هفاشكناو هودب نأ ىبعي . بصنلاب « بقنملا » هباوص 1 2 3 .٠ ٠ سا 2

 لاقي !؟ « قدصلا هل لاق ىأ « هقادّص لاقي . هثيدح نع بسقنملا قدص
 .( هركب نس ىبقادص » : رئاسلا لثملا هنمو . رسحلا هقدص

 لا

 ىتاور أهم 0 "ل اذإ

 ىأ ّ هب داشأو « هداشأ لاق . ىعايرلا ”داشأ نم « ديشت » هباوص

 وهو ديسشلاب هالط هانعشف 2« ديش داش اًمأو . هرك ذ عفرو هعاشأ

 . طالملاو ”صجلا

 : ٠١ تيبلا ”ا/8 صاد 0*3

 . ىتادع نم ةزعألا لالذإل »

 . 8-1 مقر هيبنتلا ىف قبس اك « ىتادنع » هباوص

 2: لوألا تيبلا "ال9 ص 89

 ظ ظ هتسنآ ىذلا انسلل ًايقس

 هّتشح وأ ىذلا انسا<خ ًاهاو

 ممالاو ٠ اينقّس هيقستي هاقس لاقي . اهثئاذ ”ةحيدص نيسلا مضب انقشلاو
 . نيسلا حوتفملا ردصملا "لإ ءاعدلا ىف اولمعتسي ل برعلا نكلو . ايقسلا

 < هاهنا ع نول ترو فاعروبهلا فاهم ١ ! ًايعرو هل ًايقس : نولوقي
 . ايعرو ًايقتس : هل لاق ىأ ٠ فيعضتلاب « هاعرو هاقس

 كر



 : 8 تيبلا ىف 490١ ص هسفن ىرتحبلا لوق ىفدروام امأو

 اا ايقس الأ 00 9

 ىلع رملا لب 0 . حيت مضلاب وهف

 قويت يح ا 0 و

 . نولوقي ا" لعفلا نع بئان ردصم هّنآل « حتنلا

 : ” تيبلا "87 ص ١٠

 اوثلا هللا هيف قيعافت

 تارباسصلا نرباصلل ب

 . تيبلا نم نعت رمخألا نيتملكلا نعب واولا تابثإ ىغبنيو

 531١ تيبلا ١١ ص - 115

 ةبرغ قا  مهروبق نوبسحم ال

 .جتبارلاب ةحورضم اهنأ ولو

 « خلإ . . . ةريزج : ( زومهم ريغ ) جبازلا » : هريسفت ىف ءاج

 هتباع تيبلا اهم ئرق اذإ ىلا سيسأتلا فلأ نم رفيل « ةيفاقال ىرتحبلا هزمه
 : ةديصقلا هذه علطمو . ةسسؤم ريغ ةديصقلا ةيفاق نأل « سيسأتلا دانسب

 عا موس كاك او
 جرسمملا جرعم فلام مل ظ

 عمسلا رسفت ىف ءاج . ( ع 5 تيبلا 5:5 نودحتا 127

 ان عيضلاو بئذلا تبل ىقيرفإ عي (( هنأ
ْ 



 ءايلعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - 5 2ى

 هذهف ىيرفإ هنأ امأو . هيلع رابغ الف 4 عيضلاو بئذلا ند هنأ امأ

 : ةلظنح نب مهس لاق

 هترس راطيبلا بلقني مل عمسلاك

 ابصع هل ٌرمغي ملو هجدي ملو

 ::هسقاذلا ل ةضلاقو

 راصع استمر 2 . تابعت و

 : ارش طئبأت لاقو

 لفر ىوحأ ىحلاب ”لبسم

 لأ ممسف ودعي اذإو

 : رخآ لاقو

 ٠ اسلطألا لزألا عمسلا اهم ىلت ٠

 ظ . ممداوب نم ةيداب فصي

 ملاثمأ ىف اولاق « حوضولا مامت حضاو ةيبرعلا ىف همسا قاقتشاو :
 ظ : رعاشلا لاقو . ( عمم نم عّمسأ و

 ًاحضاو جلبأ فرّطلا ”ديدح هارت

 رسم نيا علا عللا» لوطا رع
 « فولعملا مجعم حراشلا هيف عبت . حي ريغ ”لوق ىييرفإ هنأب لوقلاف

 . ءاطخألا نم  هردق ةلالج ىلع هب اذ 8و
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0 

 وهو . ةمالس هتدحاو : يي

 . « ةراجحلا ىهو ء ةملسلا عمج كلذك'

 ىف هيلع رصتقي نأ ىغبني ناكو « نّيعتملا وه رخآلا ىبعملا اذهو

 . ّرملا رجشلاب ال . توحنملا رخصلاب هبشت ةنيتملا ىناوقلا نأل ٠ حرشلا

 ا وون ا حا رعبا 0

 ا نوار وجو رخص نم

 اهءداعم لم قاوقلا ع ىلع

 رمقبلا مهفت مل اذإ ىلع امو

 ءانيعب لاوق هنو«. نر ١ 1و دهني ما اوطسناا وب هتان و كانو ةفاعلا لشق اك

 : قوزرملا حرشب ”ا/ ةسامحلا ى ةيواعم نا

 :٠ : 2آ58 كو سما #2 6 00 5 . 2 عاق 5 81 ش

 فرعي ال هناف هديت دعا لامتي نا مهتسو الذدإ . ظاللا ىف داسف هيفو
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 لتعم ةلعاف ىلع ْمسال الإ نوكي ال ىنذلا ريغصتلا اذه هيلع رغصت رسبكم اه

 :ةسع ود : ةيهاد ريغصت ى اولاق امك ماللا

 ريغصت ىهو « ةيدنه ةعبط ىف : حضاو وه امك « ةبيصتع » ةناوصو

 نب ل ما ملا ا

 : ةيبيصع ٠ هيف ذإ ؛ ًاضيأ ناويدلا حرش ىف ءاج ام حيحصت بحجب انه نمو
 ريغصت : ءايلا ديدشتب « ةبيصع » هباوصف . « ةعامج ىأ ؛ ةس 50

 هايم رع ىلع فو

 جاربخأب ا هصتقتني مو

 ( جارحلا عمج ) : جارخألا نأ ه ,سفت قءاجو

 ىلع هعمج عمس اك ٠ جارخخأ ىلع هعمج عمس دق جارحلا نأ قحلا نمو
 تي ًاحودمم نأ رّوصتسي فيك نكلو . برعلا ناسل ىنامك ٠ ةجرخأو جي راخأ
 حودمملاو ! ؟ جارخلا ةيابج قيرط نع ىطعأ ام صقني مث هاراطع نم دعو امب
 . جارحلا ةيابجم هل ةقالع ال برح دئاق انه

 - ل ء ح : امه  ناويدلا لوصأ نم نيدلصأ ىن درو ام قفوألاف

 هنمو . ناك صقن ىأب اهلوانتي ل ةلماك هديعاوم هيلإ ىدأ هنأ دارأ « اهصقني

 ةالص لك ١ : ثيدحلا ىو . اهصقن ىأ « هتالص لجرلا جدحخأ 1 موق

 ىرتحبلا لوق ىن ءاجو . ةصقان ىأ «٠ « جادخ ىهف ةءارق اهيف تسيل

 : 5١7١ ص



 16 .ىرتحبلا ناويد لوح

 هيأر ةميزع ردصتت مل معلا وخأ

 جادخسم ىأرلا رئاع نم بّضتقمب 0

 : ١ تيبلا 4١58-5

 جاو وأ فيسسلا رارغب ٌبراضف

 . ( هب عفن ال لجرلا : ىجاولا ) : هريسفت ىءاج

 نم انه « جاو » امنإو . ًاعازتنا ( ىجو ) ةدام نم عزتنم ريسفت اذهو

 ء «ائجو ه اهريغو نيكسلاب هأجو : مطوق نم « ةزومهملا ( أجو ) ةدام

 نمحرلا دبع لوق هنمو « فيسلا رارغب برضلل انه بسانملا وهو . هبرض اذإ
 ١ تناث ن لاسح ئا

 . (أجو ) ناسللا ناك « ىجاو و هلصأ

 : ١5 تيبلا 17ص اد ١41

 هيأر ةميزع ردصت مل مزعلا وخا

 . عطتقملا ءىشلا هنأب (« بضتقملا ١ رسف

 ىأرلا وه انه بضتمملاب تان نكاو « ةداملا ىبعم لصأ وه اذهو

 ثيدح ا بضتقا ١ موق نم « هيو دادعإ نع مجني مل ىذلا لج رملا:

 . هل دادعإو ةئيبم ريغ نم هب ملكت : ةبطحلاو رعشلاو+

 : 18 تيبلا ١57 ص - 6
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 ا ى رظان تأطأطو هأربك ىلع تعنق

 رجوشح شيعلا نم قورطم قتر ىلإ

 كرت ولو.« هاركإلا ىنعمب فاكلا حتفب ًاضيأ طبضت نأ حصي «هرك »و
 . طبضلا ىف ”مكحتلا نع دعبأو قفوأ ناكل آعم نطبضلاب تطبض وأ اهطبض

 لبجلا ىف ةرقنلاو « ءاملا هيف دري قيقر زوك هنأب « جرشحلا » رسفو
 . «ءاملا اهيف وفصي

 ىناثلا داريإل هجو ال امك « انه هتلاحتسال لوألا ىبعملا داريإل هجو الو
 ىرتحبلاو « ”ةبراشلا هرادكو قرط ىذلا كاملا قورطملا ”نإف ؛ هتمءالم مدعل

 . كلذ ىف بيرال « ردكلا ءاملا ىبعي .

 اااه عما قاس ل نعي ردات دار الإو
 : 8 تيبلا 35١* ص 4

0-3 

 اهريو دل 0 ىبأت

 جرعناو اهدصتقق نع بكنف
 . (« ىنأتو ناكملا ىلع ثبلت : ىبأت ١ هرسسفت ىو

 « ىبأت » ف ًايعبطم افي رحن كانه نأب عطقن ه ريسفت و صنلا نب عمجلاب و

 هفلألاب : اًنيأَت » كلذ عم هتباتك باوص نكل . « ىبأت ١ نع ةفرحم امو

 ا ىف اك « ءاي ةرمخألا هفلأ لبق لعف لك ىف عبستملا وه اذه نأل ؛ هرخآ ىف

 ىلا ةدعاقلل ًاعابتا « ءايلاب اهتباتك حصي ال . ايعأ « ايزت « ايحتسا « ايح

 . ١١6 ةيرصنلا علاطملا رظناو .اهتركذ

 ١6٠ تيبلا 5500 ص ٠١ :

 امتايغ دالبلا ىتش نأ نويلم /



 ١ فرتسلا كاورذ.:لوغت *

 ىغلا وهو « ءىلملا عمج « ن وئيلم : نويلم » : هحرش ق ءاجو

 ظ .(« ردتمملا

 « اذكب ىلم وه : لوقت . ءىبذلاب ريدجلا ةقثلا انه "ىلملاب دارملا امفإو

 ,. هب يدج ىأ

 : ١١ تيبلا 787 ص

 اهتسح رهاظ دادزاف ايمو

 اهجاهتبا نويعلا ظحل ىف فعضأو

 . حودمملا ىلإ باطحلا هيجوتب « اهتعب رت » : هباوص

 ل تيبلا 414 ره 5

 اهتلوق كر اه نينا ال: نينا

 جودحم عاسنألاو لحرلاب "صقّتلاو

 لحرلاب صنلاو : تيبلا ةياور : ةحصلا .لعلو » : حراشلا داز م ظ

 . « ضعب قوف هضعب لعج عاتملا صن لاقي . جودحم عاسنألاو

 نونلاب « ضقنلاو » هباوص نوكي نأ نيعتبو « هجتم ريغ امهالكو

 هانضنا ئذلا لعلا  نف'دتلاو هرخآا ىف حفلا ةاقلاودلوأ ف ةزوضكلا
55 

 ان اب ع

 : ةيور لاق . ةضقن هنم ىنألاو . هلزهأف هتوق ضقن دق رفسلا نأك « رفسلا

 « اضقن وأ ةضاقن انوطتم اذإ «

: 7 8 0 

 ءاتلا تنك و نم قرف وشو 8 جادحلا هيلع خو ىذلا 5 جودحأو

 لبإلا فاعض ىلع مهئاسن لمح نورثؤي برعلا ناكو . ةّفحملاو جدوتملا وحن

 : "هيلع مهنم ًاقافشإ ؟ امانإو

 , 6 تبا 557” صدم ١ ما“ ْ



 ءاللعلاو ءابدألا نيبو. ىنيب - 5 كش

 ىحاللا معزي ادامو كيلع ىحلي

 لوقت امنإ ٠ لعفلا اذه فرعت ال برعلا ْنِإف : (ىحلي قاوهملاو

 هاحخل ًاضيأ لوقتو . ىواو اذهو . همتش اذإ : وحلم وهف ًاوحل هوحلي هاحل

 . ىئاي اذهو . هّفّتعو همال وأ همتش اذإ . ّىحلم وهف ًايحل هاحلي

 .( ىحلي » ال « ىحلي » لعفلا طبض هجوف

 ٠45 تيبلا 458 ص 5٠١ ١١6:

 ظ هسفن دروت نع مهاهت الف
 حئارو مهاضر ىف داغ بلقت

 ظ ظ هناا فسأل ودعا الإو

 تيمتسملا ودعا :نككل المتاطح 

 امهبءاوصو : ١ تا مف ةيضورضحتلا ةلأ ىهو .(« ًالأووو « الأف

 مقر هيبنتلا ف حيحصتلا اذه ريظن قبس دقو 51 .

 7 : / تيبلا ؛ه/ ص هه
 0 1 يل سو 2 هرع

 1 0 - لع لل 1. 1 ثيل ١

 حافلا قس همتشيو 3 كد

 رع الس ع 2 53 1 5 2 5 6 8

 حارس رمال حار دافي . « درولا هل حارس ١ ىه امنإ . لاشت اذحه أهو

 هفخ هل هتاذخأو . هب حرفو هل قرشأ اذإ . ةةحايرو ةحارو ًاحارو انحور
6 - 

 . ةيع راو



 فو ىرتجبلا تاويد لوح

 : رخآلا لوقو

 ايندلا نوعا ا هللا" كيعوو

 5 فارما حشاكلا ليف تععسو

 : ىلذهلا ذئاع ىبأ نب ةيمأ لوقو

 - ُط 3 ناار“
 ةروشحمب هاذي حارت

 ' لاصنلا فاجع حادقلا ىظاوخ

 37 كيبلا 54 ندا ه5

 ضف وهو ًاحصن كوي ناكف

 حامرلا فارطأاك ششغ ىلع

 امنإ « ءىبثلا ىلع ىصأ لاقي الو . ىببصأ نم اذه ىلع « بصم هاو

 اصلا لإ ةيغو : هازل هكضصاو# مضافا اذإ ع ها رلا كيصأ كلاش
 و ص ع " . . 0 .

 اولخد : موقلا ىبصأو . اهلامتسا اذإ : نالف سرع ”نالف ىصأو

 . امصلا ىف

 ها ةمعملا ةانقلاناو تفتر ونا رصلا واروذا رنا قع ديس هلك اةعنو

 قم.لاقر .. اهمتك و اه رسأ ئأ + ايضاو ةزهاو لع ةرالقأ تطأ © موق نم

 . صوقنملا نم لاقيو زومهملا

 يلا ا يااا

 9 3 لل
 0 2 2 ب

 نع ترد رودخلا نم ل
5 5- 

8 

 را ادإ 9.

 2 م 0
 حافت ردو رو 93 كأايم

 تنرفماو ءرفست ةأرملاترفس لاقي . ءاملا حتفيب ( نرفس ١ : هباوص

 3 8 0 ولا

 . اههجو نع تفشك : رفست
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 ٠١ تيبلا ؛!5 ص 8 :

 حارجلا تب نع كتربخأل
 و ددؤم نم مهدداتع و سماح 

 ناوهس طبضلا اذه قو :

 ةدُعلا وهو : اهرسكال نيعلا حتفب وه امنإ « داستعلا نأ امههدحأ

 ثيدح ىفو . حتفلاب الإ لاقي ال : هل هثّيبتو ام رمأل هدعت ىذلا ءىشلاو
 عقي ام لكل حلصي ام ىأ ("داتتع هدنع لاح لكل ؛ : مالسلا هيلع هتفص

 ظ : رومألا نم

 ف داق م كلاذلا مضب الإ لاقي ال زومهملا او دؤسلا نأ : رخآلاو

 مقر هيبنتلا ) 4 ( .

 ٠9  41نادل كاد ىف” تيبلا ؛

 اع ا

 خيطني مل هللا نم 4ىتو
 هريسفت ىف ءاجو : ١ لقث نم شاحنت ال ةقانلا : ءاهلب عمج : هلبلا

 قمع انعاك 1

5 
0 

 نإف . لوقلل لاجم ريسفتلا اذه اهريسفت ىثو . « هلبلا ١» ةياور ىو
 1 يو دولا كلذاادإ" كيلا نه لوألا رطغلا» ف لوقب ف رتخللا
 ؟ تيبلا نم ىناثلا رطشلا ىف هنم عقوتي اذا . دومج نم هب ام ”لحني

 0 ا . خبطني مل ءىن هنإ : لوقي نأ ماقوتملا
 ةياور باوصف . لقثو ةدالب نم وّجهملا كلذ هيلع لبج ام ىهو . ىلوآلا

 كيق رق قدردملا ةكلملا ورا اهينووأ ىلا ةياوزرلا هو ماوب دكلا قبو تيبا

 ىف هيكل ول رألا قامعتسالا ىف اق دذكلا »+ :اه ريفا ف لاقوالا# ىع قيلإلا



 5.06 ىرتجحبلا ناويد لوح

 هبيرقو + مظنعلا نيب مظع لاقي ا « دلل نيب ديلب لاقي ؛ درطم سايقلا
 . اذه اذهف . « برقلا نيب

 ,ض رف ىلع ءاهلب عمج هنأب هلبلا ريسفتو « مقتست الف ( هللا » ةياور ''مأو

 « لجر ءاجه ىف ثادحتي ىرتحبلا نإف ؛ دج ديعب « هللا ةياور ةح
 جسنب لالخإ نم ةياورلا كلت ىف نوكي ام ىلع « هلبأ » عمج نوكي نأ ىلوألاف
 . هناينب ماوالتو تيبلا

 : 5 تيبلا : 557 ص - 6

 ش لسا لس ميب سا و ىلا لل ر#حس -.

 دقفلا ةيجشم تاذللا نم ”هوجو

 . لا 8 5 5 5 3

 حتفب « حارقلا » هباوص و « ةصاحلا ءاطخأ نم ءاحلا مضي « حارقلا١ و

 « هب بيطي *ىنش هطلاخم مل ىذلا ءاملا : حتفلاب وه .حارتقلا ءاملاو زبحلا
 . (« بيب زلاو رمتلاو لسعلاك

 . زاحنا ةديعب « ىوتنت » ةياورو

 ةياور ىهو : ىشاوحلا ىف ققحملا اهتبثأ ىلا ةبلاغلا ةياورلا نأ ىلع
 « ”ةيجشم » طبضت نأ ىلع « اهيلع رابغ ال ةميلس ةياور « ىذتغتو »

 اؤادغ مهنأ نايتفاا ىهاد امو

 ١ رولا رخآ ىلع ٍكابعش رخو

 ١- 94تيبلا ١١ دلخم ن نسحلا حدم :



 ءازغلا و ءابخلا نيو قع 5

 "ةعضاخخ مجعلا كلولمو ىدتفملا

 ظ ه دتحيمو مهيف ىدتعملا هعرفل

 ىذلا ىأ « «ىتدتفملا » وه امنإ « حودمملا ةفص ىف لاقي اذكه امو

 . اًنبحو هل ازا زعإ سانلا هيدفب

 . عفرلاب «”ةعضاخ » ىه امنإ ؛ هل هجو ال ( ”ةعضاخ و بصنو

 . ىسراف لصأ نم ناك دلخم نب نسحلا نأ ركذي امو

 : ٠١ تيبلا ه٠١٠ ص 9

 هنقئالخ ىرمحملا دّيسلا اسهتأب

 هدادؤسو هايلع تدار ىلع

 ةيناقلو ٠ يقر بنتا ىلوألا ةملكلل رظنا (ه داداؤسو ا

 . 158: ؛ يقر هيبنتلا

 : ؟ تيبلا ه١ ١ ص 6

 ئهو  شحافت نإو اهيبأو

 ”ديدج اهنم ”لتحاو . اهاوه ىف

 5 ... خسنلا نم اهريغو ٠ م ص ةيدنه ةعبط ىف ةياورلا تعقو اذكو

 هج واف . للحلاو نهولا هقحلب ىأ لتع امئإو «  لتحم ال ديدجلاو

 هك ردا و: ىوشا كيدنع علو عا ء ا( ديدج هنم لتخاو» : خسنلا رئاس ةياور

 : ةديصقلا عاطم وهو ؛ تيبلا لبقو . لالحالاو فعضلا



 دقي ىرتحبلا ناويد لوح
 هممت نان سس سس مم 111# لل ااا بصب

 ١54 تيبلا ه١ 5 صا ”517 :1

 ىواهت ىناومتا تايق اذإو

 ديصقو اهويب نم زجر

 . 4 رعشلا روحت نم رح زجرلا» : ه ريسفت قءاجو

 ىذلا رعشلا نم ”نوللا اذه رجرلا نوكي نأ ىضتقت تيبلا ىث ةلباقملاو

 روطشم نمو . هكوهنمو زجرلا روطشم نم ىتأي برضلا اذهو . ديصقلا لباقي

 تلمس .نقذلا- هلل ٠ كيمتمسللا

 رداد
2 

 تداحتماوع "كسلا 4

 ظ 00 لاثمو

 عذج اهيف  ىتيلاي

 عسلقأو اه بخأ

 عملا ءافطو ”دوقأ

 : و لوق عيرسلا روطشم نمو

 ظ ظ "اجلا لابج 0 ىقبأ كر
 "دادتملا نامآزلا تابّنلُم ىلع

 : دحأ موي ةبتع تنب دنه لوق حرسنملا كوهنم نمو

 انلا .تيعم لل 5 ريسبسص

 رايدالا 0 ل : سيسشستييت

 راق لكب اد رص



 . ءالعلاو ءابدألا نيبو ىنيب 5 4

 نوككي دقف : ًازجر زجرلا رح نم عنص ام نوكي نأ نععتملا نم سيلو

 : نييضو رعلا لاثم كلذ نف ء اديصق

 "ةراج ىميلس ذإ ىملسل راد

 رسرلا لثم اهتايآ ىرت أرفق

 : هلوقو

 كلاس خيرتس ايهنم باقل
 يم ”'كههاج .ىنم باقلاو

 :/ تيا ه2 نيس

 فوق دع نع هامهلأ دقف ىفك

 درابأا دارا ”لطأ كوع

 + تابتالاب وأ تسيل اهكلاو: 3: لطأ 9 ةيلك تاو .ىلأ كنعلو
 ل 5-5 ٠

 عج ري مك ءىذس هلا سمت ثادح نم لعف : "لطي ال ديدشلا ثدحلا نإف

 نسم فدكتو 3 لمشتو الالظإ ل 26 اظت ةديدشلا ثادحالا نكلو ©« هنع

 . «ل» ةخسن اهتلمح ىلا ةياورلا ىهو .هب طيحتو بناج لك نم هب لزنت

 هلوق بلعث ريسف هبو . ىيشغ ىأ : ءىشلا ىلظأ : لوقت برعلاو
 05 ميرا الانا ماعم كاما ص إلا يحارعراو : ا

 ”ةملغ ٌثعب ىلاعت هللا نآل ( ةّلظلا مرا تادم و حالو زيزعلا ليزنتلا

 ن1 سول قا اعلا عورأو . يا رجاعو يلح تعط هرج

 . ا( لكظ مهتحت نمو رانلا نم' للظ مهقوف نم مل» : ىلاعت هلوق

 : 4 تيبلا ه١: 81155

 هوم لك نيع تكأف ا



 ا ى رحبلا نا ويد لوح.

 . ءام وذ عضوم هنأب « هومملا ه رسسفو

 + روع نكد :فاحيبلا نهب 4 اعقوم نعل تلا 'ق ءوملاو

 1 ءامسلا تهوم لاقي . ةددشملا واولا رسكب « هومم و ًاضيأ هطبض باوصو

 . ( هوم ) ناسللا رظنا ٠ عئاقولا باحسلا هوم لاقي اك « ا ريثك ءام تلاسأ

 : ةمرلا وذ لاق . ءاملا هيف راص : عضوملا هوم لاقيو

 رطقلا لبس نم ”ناّمّصلا هوم اذإ

 . كلذك ةرابعلا كلتب هريسفتو « هل هجو ال واولا حتفب « هوّمملا » طبضف
2 

 ةلمهملا ءاحلاب « لّمحتم » اءاوصو « ةبيجع ةياورف « لّمجتم و امأو
 . ءاملل لمحتم ىأ « ةدادشملا ملا رسكو

 : ” تيبلا ه ٠94 ص زا

 ختسيف ودعي بيشملا ضاعمو

 ادجتسف ىذلا انشيتع نم 5قملا 0202020 0 ظ
 ظ . ؛« صاعمو» : خسنلا ضعب ىو

 لاقي . ةمجعملا نيغلاب « ضاغم ١ امهبباوصو : مقتسم ريغ امهالكو

 ىنعي . بهذو راغ وأ . صقن ىأ « ًاضاغتمو ًاضيغ ضيغي ءاملا ضاغ
 هروغو هياشلا" ىف لو كيما نتف ةيزك نودلز كفاوب نفعلا

 . هيلوتو

 ١58 ص ©١6١هالبيت ١5:2

 > "نإو ثيريال عئاضقف اضرقت نإ
 : 20 | و دفرلا 3 27 ١ 8 و
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 طبضلا' ىف :ىلعألا ناك نإ قع هب سأب ال فاقلا مضب ) لوما » و

 ) ردو ل و ىبأ نع 00 وو

 مالح ىف رخآ فرح عمسأ ا وع 0 ا
 اهلبقتف » : ىلاعت هلوق ريسفت ى "44 : 5 ىرطلا رظنا . « ههبشي برعلا

 رسفت ف ىف اك" « فاقلا مه جاجزلاو ءارفلا زاجأو . ا

 0 . 25١ : " نايح ى

 ا اهلبقأ ةيدطا تليق » : ىبارعألا ن نأ نع ناسللا ف 17

 ظ ظ 1 ٠ "ا

 : تيبلاوؤو صا رووا

 اهيسل ةلاعرأ لكحل. "اذ

 دوقو ىعادلا ىلإ سوش نم

 . « دايقلا ةلهسلا : دوقلا . لاتقلا

 ىذلا وه سوشألا نأ فورعملاو «لبق نم هرأ ملف اذهب سوشلا ريسفت امأ

 هأ ريكت هسأر عفري ىذلا وأ « ًاظيغ و 4 ءالعتساو أ ريكت نععلا رخ ومب رظند

 دوقأ عمج وه امنإو : ًاحيدحص سيل هجولا اذه ىلع دوقلا ريسفت ,كلذك و

 .ًادوق دوق دقو ؛ قنعلا ليوطلا : ليحلا نم وهو « ءادوقو

 قى عضولا هيلع رقتسا ىذلاف ٠ ريبعتلا اذه لثم ىف « دوقو » طبض امأو

 طبض لمه نأ الماك ًاطبض تاملكلا اهيف طبضت ال ىتلا ةرصاعملا ةباتكلا

 تلف قب لا قاولا امأو و بيساو اهمأل ء« فطعلا واو

 . ايجاو نكي مل نإ نسحتسم اهطنضقف « رانلا ادوقو 1 وحن ةملكلا

 يك
 رارعر شل



 ١ ىرتحبلا ناويد لوح

 2 : ”ه تيبلا قه" ص ازاله

 * عراقتت سرتجو تاوصأ ىغامت 8

 .( حام رلاب نعاطتلا , هنأد « عرافتلا , رسف دقو

 . ًاضعب اهضعب عرقي فويسلاب ةبراضملا وه عراقتلا نإف كلذك سيلو

 : ب رضلا ىلإ عجري ( عرق ) ةدام روهمجو

 بابلا مظعم . نععلاو ءارلاو فاقلا ا نبال ةغللا سيياقم ىفو

 عرق : لاطبألا ةعراقمو . هتبرض : هعرقأ ءىشلا تعرق لاقي . ءىشلا برض

 ةبراضم ليقو ٠ فويسلاب ةبراضملا : ةعراقملاو عارقلاو ١ : ناسللا قو

 عراقتلا نإ نييوغللا نم دحأ لقي ملو . « اوعراقت دقو . برحلا ىف موقلا

 ظ حامرلاب نعاطتلا

 بورضملا : ةبيرضلا :اولاقو . اهم نعطي امنإو « اهم برضي ال حامرلاو

 : تيم وأ ىح نم كفيسب هتبرض ءىب لك : ةبيرضلا : ًاضيأ اولاقو . فيسلاب
 مهضعبو . لوقلاب نانتعطلاو « حمرلاب نعطلا : ةيوغللا مهقورف ىف اولاقو

 0. كوقلاب نتعلطيو « حمرلاب نعطي : لوقي
 : 57" تيبلا ها" ص اا

 اهترتاو ذإ ىمعت نم اوضوع مها

 ينصف رءاهنام ىعمب ىهو « لوهجملا ءانبلاب « اهثارتو ٍ هباوصو

 : ه تيبلا هاغم 0 ١ يب

0 1 
 اهديدم  تاتئافلا دري

 | 0 تضترا ”ةبلعث نب ”ناييش داس اذإ

 ادجم اهتعرفسي تيبلا ىلاع ةسائر

 :عردبا ادع
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 <« ةسايرلا » فرعت امنإو « ةغللا اهف رعتال زمهلاو ءارلا رسكب « ةسائرلا» و

 .ف تباث وه اك ٠ ريغ ال زمهلاو ءارلا حتفب « ةسآّرلا ١ و « ليهستلاب

 . ةليصألا مجاعملا

 . ححصيلف 15 تيب ىف ه86 ص ىف ًاضيأ وهسلا اذه درو دقو

 ال ل ؟ ءاج هاله ص 4

 اعداو نب دمنا "قبس ىوحف ىرتج

 ىددكأ لو اليلق ىطعأ اف ىطعأو

 .. 4 ءاطعلا ىف لب : ىدكأو : اهبءباوصو « ( ءاطعلا ى لع ىذلا » ةرابع

 : وهو 1 ثلاثلا تيبلا ا دنع باوصلا اذه ىلع تءءاج دقو

 0 مس لف اعلا ك1

 ىدبأ ىذلا داعأ -5الإ هلضاوف

  هيشاوح ىف تبثأ ىذلا قيلعتلا اذه ىضتقي ام ثلاثلا تيبلا اذه ف نسل

 ةيرصنلا علاطملا ىاك « ادبأ » بتكت نأ ةذه « ىدبأ » ةباتك ىف هجولاو

 . ( ديعيو ئدبي هّنإ ) : زيزعلا باتكلا ىفو . ًأدبأ نع ةلهسم ابنأل

 درو اذكه ٠ نييِرِمَّشلا رفعج ىنب وجم لاقو ١ : هال8 صاله

 : رمتنلا ةليبق ىلإ ةحيحصلا ةيسنلا امئإو «( نيرمتلا ١ ةملك طبض

 عماوملا عم ى ءاجو . ناسللا صن ى ءاج اك ممل حتفب قرملاو

 ياا ا

 « ةثالثلا ٠ نم نيعلا تحتف نععلا رسكو ءافلا مضب لعف وأ  نيعلاو ءافلا

 .نايح ىبأ نع لقن مث . ( ىلودو لئادو « ىلَبإو لبإو « ّىرمتت و رمنك

 « لئدو لبإو رمن وجت ىف نيعلا حتف بوجو ىف افالخ ملعأ الو ٠ : هلوق

 هنأو © زاوجلا ةهج ىلع كلذ نأ هل ةمدقم ىف ىنيوزقلا رهاط هركذ ام لإ

 . « ناهجولا هيف زوحجب



 ع ىرتحبلا ناويد لوح
 بمس سس سس اسس هووسسسج ا تاسست سس سس ساس قاتلا

 : كلام نا لوقي اذه ىو

 لعفو .: احاتفنا بلقلا اذ لوأو

 1 ا - . .

 نيدو» ريحا“ هج كفو
 : 5 تيبلا 45 ص 5

3 

 امنإ ىدويف دلج ىل ناك م

 ى دلت ننعاظلا "ةادغ 6و

 . ىفو كله هانعم ىدوأو ل ل ل كام

 اننإو . هدلج ىدوأ دق : سانا لوقي ىنح دلج اذ قتغأ م لوش

 تاراعو كتمت امي تنقال ناو ا ل 7: ىأ « تدل

 . هيلع ىسفن رس

 : ” تيبلا ه59 صا ؟ا/ا/

 لا ىطتخت ىنأ هيف نظلا مسنق
 4 هدو ) جلاع ١ نم لعمر 1

 « نّدظلا » طبض ىغبني انك ٠ را ا ”مسقأ » هباوصو

 ىف عقوي اهطبض مدعو ةخسنلا ىف ل طفلا لمي وكلا ثنا ”نّظلا ١ بصنلاب

 . كالذ ىف كلثلا نم هرواس امم ؛ "سقم هن تاع تضع“ : لوقي . سبل

 ئدع لاقو . هيف عنصي فيك ردي مل : هرمأ ”نالف مست : برعلا لوقتو
 : ديزز نءا

 د يك اولا بح
 ريسبخ ريبخلاو هلتادعأف 5
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 : ١ تيبلا هامل٠ صا اا/4

 ئ ظ ىبرسقل اوحاري مل موقلا ادإو“

 ىدعمو حار مسهنع ىل ناك

 + 16 مقر هيبنتلا ف هحيضوت قبس امك ٠ ءايلا حتفب « اوحارب مل» ههجوو

 : 55 تيبلا ها/8 ص  !ظا/4

 ىعالطاب كل ة”ةمعن ًركشأو

 دوُص ويلا ءافولا "نأ نع 7 ظ

 ل ا ا ىدوملا» : هريسفت ىف ءاج

 نيني وذ ىبأ لوق هنمو . كله ىأ « ىدوأ : موق نم

 0 200 ريع قواقلالا "تقدر
 علقت ال ةريعو داقرلا دعي

 ظ : ءالعلا ىبأ لوقو

 فافك تاثداحلا تيلق ىدوأ

 فاتملا ٌريتعو فيسملا 6
 ا

 د صد 1

 ظ ظ > ارم“ يع 5 نم روجاسلاب و

 0 هةليص نايتفلا + ع ”ديدانص

 . فرصلا نم ًاعونمم سيل هنإف « حيت طبض ماللا رسكب « لمعت » طبضو
 ةلودعم ناك ول ذإ « لودعمب سبآو « نطب : لعن وننو ١ : ناسللا ىو

 باوصلا ىلع وه لب « اذهىف أظخأ ح حراشلا نأ بساحلا بسحت الف (فرصي مم

 : اهوأو . مومض.٠ ةديصقلا ىور ”نإف د ( ديص ) طيض قى وهسلا امثإو

 كم
 ررعرش



 : 5 تيبلا هدى ص 45

 امم وصي ةاتملل ىجرملا سئب

 * نكت اون اكوا سدا ملا ديدشتو # ىجرملا ٠ طيض: قب

 . مجلا حتفب « ىجترملا » هباوصف

0000 

 ا 2

 سيلو . هديجو هنيع ىف ىظلاب هبشت ةأرملا نإف ؛ «اديجو ًاف'رط و هباوص
 : حراشلا مالك ى درو دق هنأ ىلع . ةأرملا هب هبشتف مامحل اك قوط ىبظلل

 . ن ويدلا نم ٠ ريدم ةعبط ىف و حيحصلا ظفللا اذبم ءاجو . « نععلا فرطلا ٠

 : 30/ تيبلا ه6 صد م

 0 1 و 3 5
 | 0 بد ,رعلا سم 5 وعل كبع

 4 ب رعلا ىيعمب 50 درت و 57 ١ طبض درو اذكم

 ه ى ره ملا 5 : ناسألا فو 00- رمعلل ريغصتلا هئيبع هدم علا ووو أمنإو

 ىدنطا ىبال كيشناَو . 1 بارغلا رعضصل : نب رعلا

 يرعلا ”ماعط بابضلا ”ناكمو
 3 2 و 537 58

 . جعلا و 4بهيسسسل هي ام :
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 2 كّكمملل اهلي ذج انأ : لاق امك . دادفه هوه لا ل

 .« بج رملا اهقيذلعو

 : ه تيبلا 0١7” ص 65

 2 سلا لسا سرا

 ظ ظ ظ كلزيالو : مامغلا كتلحم ىمسا

0 
 دصإج رونو رضخ 3 ضور

 ممل دساجلا ؛ : هريسفت فو

 0 1 ا 0 : . : 3 3 ش : مش ء

 م رهو حا ا لا دماج امنإ ! ؟ اذه ىف ٍنسح ىأو
 . هترمح ىف هب ههبش : سمايلا

 . 57 ةحفص نم 4 تيبلا ريسفت ىف أطخلا اذه رركت دقو

 : ه تيبلا ٠54 ص - 2

2 

 فّهرم فيهأ لك رم

 1 - أ ند دتيجأ وأ ظ

 . « ربصلا نم ةدالقلا عيضومو + رحتملا : اولا و رصف هذ

 « نئيتبللا ١ هباوص ؛ فارحم تيبلا صن او انه ريسفتاا اذ هجو الو

 « ديحلاب نافصوت ناتللا امهو . قنعلا اتحفص : ن ناتسللا وى ةقينل دل

 . لوطلا ىأ

 ريغ الو برعلا هفصي سيلف ردصلا نم ةدالقلا عضومو بلا امأو

 نما املا يسراوسا هرم ا لوق كالذ قروب انو

 فرجا كلت تفشك «ءانحححجتعم. عسمغلا نعأ

 قيصتلا هاذ“ انييففرم ٠ ”ىرخت ندكتلا نط. م



 4 ش ىرتحبلا ناويد لوح ش

00-7 

 ففونشلا كلت تقلع كلازغ *تيل ىلع مأ

 : 7 ثيبلا 507 ص 5

 ”ةنذؤم تبسلا ”ةادغ اهنم كتداغ

 ىداغ ام هركلا ىشأو ء ين

 : ىلوقي . « ديرجتلا و ةغالبلا .ءاملع حلطصم ىق ىمسي ام تيبلا قو

 ةيتلاو . ةينب ”ةنذ وم « ةادغلا كلت ىف « ةبيبحلا كلت نم ىأ « اهنم كتداغ

 , دعب نم وأ برق نم رفاسملا هيوني ىذلا هجولا : ىوّتلاو.

 : تيبلا لبقو . «”ةنذ ؤم تبسلا ”ةادغ ١ هطبض باوصق

 ظ ل ضنا ىف منا عاد

 اهءاعيإ ءاندإلابو ٌاعنم لذنلاب

 : لوألا تيبلا 50998 ص ا 4

  ىداّوف ىو نومئاللا ىدامت

 ىدامتلا هب جْلَي بح ىَوَج

 ؛ ماللا سكي « جي ٠ : ناباوص هلو « مقتسي ال « جاي » طبضو

 باب نم نوكيف « ماللا حتفب !« جلي » و ؛ برضي برض باب نم هلعف نوكيف

 : نأسللا بحاص هدشنأ اميف د رو رمخألا طبضلاو . عمسي عمم

 .ةظيفح ىذ ئرمال الإ وفعلا امو

 جتجلايءوسلا ئرما بنذ نع فعي ىم

 هم د م و وي , » امأو

 سن سى < ده

 . فرس فرو.



 ءالعلاو .ءابدألا نيبو يب - 5 قل

 : ”؟ ثيبلا 5١98 ص -

 هدح ريبيو ىددعلا رص
 . ( قنعلا لصأ : رصقلا » : هريسفت قو

 + ةرصق عمج : رصقلا » : ني نا درا يح رعلاو
 لوصأ نم ظلغ.ام قانعألا لوصأ ىعمب مب رضقلاب هّبشيو . « قنعلا لصأ ىهو
 ٠ ىللاعت هللوق سابع نا رّسف هبو . ًاضيأ رصنق اهل لاقيف لخنلا عاذجأ
 .ةفارقلا هذه أرق نميف « رصتقلاك ررشب ىمرت اهنإو

 0 : * تيبلا ١9" ص - 4

 وللا ضيفي لولطلا ىلع انفقوف
 رةداوص “* دوي ني .بطرلا وا

 . « ؤلأؤللا ضيفي » : هتباتك باوص

 : ه تيللا 3680٠ ص

 5 ىف ريصف 2 رضخلا تملك ١

  دالللا قاتم ىلع دع كاد 0 ظ ظ

 ظ بألا تك 57 ”ةليل

 000 "افلا راو
 . « ىوسيو هب ساقي هل اماظن

 نأ انظم اذ[ وعر. زابغلا اذه ىف مالا هيلع رصف لخدم كانه سيلو

 يك
 رع رش



 4 0 م رتحللا» ناورذن لوخ

 ةماعلل 2و كل : ا 0 ا ا 538
- 

 ير اي ا ويسب

 | ىاك.. دحاو تقو ىف « برغملا رخآ نم سمشلا طقسمو برآلا عطقنم

 . 5١-55 ىلاعثلل بولقلا رامث

 راع ردصم انه رايعلاب دارملا نوكي نأ نيعت كلذ انظحل اذإ : لوقأ

 ”لجر :اولاق ام كلذ نمو .ًامئاه أ .اتلفنم ضرألا 5 بهذ َ أ رايع زعم

 هدادرتل كلذب دسألا ىمس امبرو . ضرألا ىف باهذلاو ءىحمنا رشك : راع

 ظ ”ةيراه ئى درتبلا نم هيلع تا ظ

 لاصوأب رايع ئىنابزرملاك

 زاوهآلاو ماشلا نيب ام قلطني هنأ : ىلاتلا تيبلا هرّسفي ىبعملا اذهو

 ش . داوسلاو

 ا ةيفرلا لع تضلاب « ”ةليل ١» طبضت نأ ىغبني ىناثلا تيبلا فو

 ل ل ا كا

 : 7 تيبلا 57ص -- 51١

 ظ كلام ريغ ”دجاو لإ ”سانلا امو

 دجاو» نق قللام وأ 1 ضال

 لعفت نأ كال ىغبني لاقي . هل بحتسيو ءرملاب نسحم اميف ىغبني لاقي امنإو
 نأ انل ىغبني ناك ام » : باتكلا ىفو . اذك لعفت نأ كل ىغبني امو . اذك

 1 ءايلوأ نم كنود'
 مس -- 26

-_ 

 "واب# لح
 هين

 نوغتبي 9 : ىلاعت لاق « هبلط : < ىشلا ىغتباو . « ىغتبي امل » : هباوسعف

 4 لبق نم ةقفلا ا ردها دقن زو ان[ ره رولا ف داتا
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 ل سل يس سبل

 . ناويدلا نم رصم ةعبط ىف ةتباث ةحيحصلا ةياورلا هذهو

 : 77 تيبلا 5784 ص - 7

 ىدتّدلا ىف قارفَت اذإ نديلا لضخ

 قبو كيف اميف للعلا عامسج

 رسفو ٠ ءاطلاب ىأ « نديلا لطتخ » خسنلا ضعب ى هنأ حراشلا قاسو
 اي فلا أ ن ديلا لطخ لجر لاقي » : هلوشب اذه

 ىناعم ىف سوماقلا "صن نم دمتسم ريسفتلا اذه نأ قحلا نمو
 .نكل .( ظلغو نشخ ام : ندبلاو بايثلا نمو » : لوقي دإ « (« لطخلا»

 . اصاخ أ رسفت م ركلل ًاتعن نوكي امنيح ١ نديلا لطتخ » نورسفي نييوغللا

 نديلا لطخ لاجرلا نم داو لاّقيو ١ : ناسللا ىف « ةصاخ ةياتك هنأل
 « "لطم داؤج لجر : ىرهوجلا . ءاطعإلا دنع ”لجع ىأ « فورعملاب

 . « ءاطعإلا م ىأا

 لطتمللا نم ال : ةعرسسلاو ةفحل | ىتعمب لطحلا نم ذوخأم اذه لطحلاف
 ا 20 . امهنيب ام ناتشؤ . ظلغلاو ةنوشحللا ىبعمب

 : هدعب امو ١” تيبلا ””5صا *١91

 2 :ةءاكشتللا' قف "تف



 ع١ ىرتحبلا ناويد لوح

 اخي ام عملا بناوج ق قرشم

 ان

 ل

 . عيدبال ًاتعن رجلاب قرشم) او « ماظن » ىلع ًافطع عيدبو ٠ هباوص

 0 ا وأ هدو ا يصاب

 قاوقلا 037 1 )0 نلاعمو .

 . 1 ماظن (( ىلع .ف وطعم هلك اذهف.

00 0 

 2 ديقع» و( رزرز)» ا

 ىلإ فيضأ دق فرصلا نم هعنم عم ا 5 ءايلا رسكب « ىناغأ 0 نه امناو

 علا رجب مل لأب ىلح . 0 فيضأ ادإ ف رصلا نم عونمملاو . هذعن اه.

 كورد رخل ةرسكلاب رج امنإو

 عدارأ نمل عفن باتكلا اذه ىف تبثأ اميف ن نوكي نأ وجرأ ىنإف دعب امأو

 نم باتكلا اذه 86 هت رك د أه 00 : لل زلا ةبناجم بلع 0 كيدمت و

 ةصاخلا اهيف عقي ام ا ريثك ءاطخأل جالع وه امنإ . تاهيجوتو تافيحفت
 . أطحلا عقاوم اوبنجنو ٠ وهسلا قلازم اوقوت امهم . ءابدألا نم



 ىرتحملا ناويد لوح
 (*) قريصلا لماك نسح : ذاتسألل

 ا ريدقتل رهاظم نم يشأ نأ ىلاوتدق ذا ؛ ريدقلا ىلعلا هللدمحلا

 انا يذلا اذه قع ىف هب تق ىذلا لمعلل دلب لك نم ناكم لك ىف "ىلإ هّجوب

 دهج نم تلذب امع ىبضاوع ام . .قيقحتلا اذه ىف هتيضترا ىذلا جهنملاو

 . بجاولا اذهب ضبأل رمع نم تقفنأ امو

 ءاملعلا ىلإ ٠ هتردق- تلج كلذ ىلع ىنناعأ ىذلا « هللا دعب ركشلاو

 ديدس نم اودبأ نىذلاو « بابلا اذه ىف تعنص امب اوداشأ نذلا ءآلجألا

 ملاعلا 6 ركلا خألا ةصاخم رك :ىنإو . باوصلا هنم كيفما ام ىأرلا

 ىبلا هتالاقم ىف ىلإ مادق ام ىلع نوراه دمحم مالسلا دبع ذاتسألا ققحلا

 ناويد لوح و هباتك ىق كلذ دعب اهعمجو ( ةلم ا ١ ىف تاونس ذنم اهرشن

 نم هسفن هب ىتتعامو « هل آلهأ امئاد نوكأ نأ وجرأ ءانث نم ى رحل

 .داوباللا نيدو رداء

 لجرلا وهو - هتاهيجوتو هتاظحالم نم أ ريثك تدفأ دق ىنأ كييحأو

 نم ظح ةعبطلا هذه ناكف  ًاماع نععبرألا ةبارق ”نفلا اذهب سرمت ىذلا

 : نوراه ذاتسألا لوقو عرصتي نم 1 7” ةحفص ىف رءاشلا لوق ١

 ىف كلذو ٠ زاجبإ :ق هل. ىدقت ىلع اذه هدر ىف ريسلا لماك نسح ليلجلا خألا رشن (+)
 . 1915 ةنس اهرادصإ ىف !دب ىتلا ىرتحبلا ناويد نم ةيناثلا ةعبطلا ةمدّقم

 يك
 راع ر شل



 5:1 2 .  ىرتحبلا ناويد لاوجس

 نم 4 تيبلا ىن هلوق ىف ةرم نم رثكأ ةغيصلا هذه لمعتسا دق رعاشلاو
 : اهدكؤت هيف ةرصخألا ةملكلاو ( ١145 ةحفص ) 5٠١ ةديصقلا

 و

 عارطصا هلدي ُّى لامآللو

 : ( 1758 ةحفص ) 508 ةديصقلا نم 1 تيبلا قو

 يو اسرهم 2 50 مسا © لس ليس هللا لس يس

 لقثم وهو هميغ انيلع رمل

 مسا 89 أ رع ل

 لا اون د ءاتجرلا لرتت

 'هلاليخ 'نيم جراخ قادولاو « ميه

 . ( فراعملا راد ةعبط 84 : ١9 ةنزاوملا ىف
 تناك دكاور نفس ىهو : ( ةبرسع » عمج : ( بورعلا » ةظفل - ؟ .؛ 00 سس “وا يا

 ظ . نفسلا هذه ىلع ةمئاق نيحاوط نع ةرابع تناكو « ةلجد ف

 املإو : ردسفتلا اذه ةبارغ ىف مكتأ 1 55 لاق

 باوصو . نوكي ال اذه إو كورلا لع ”ةيرعلا عمجلت نأ انقح بيرغلا
 . ةميظعلا ءال دلا ىو ربصلاا ةطتعلا نيغلاب. ) ١ بورغغلا ٠ ١ ةملكلا

 ىشباشلا هركذ « الوادتم ناك دق بورعلل عمجلا اذه نإ لوقنو

 ؛ سسج رج رم ريد د ىلع مكفي وهو لاق ثيح وأ ةحلط 40٠ تارايدلا »

 . (هيدي نيب بورعلاو» : : ةلجد ىطاش ىلع



 ءايلعلا و ءابدألا نيبو ىنيب - 5 ١
 ا سرير واسواو ستات اسس عا سس يووم

 د هتصاجسوانوبيسسو

 3( 0448 : ١ هناويد ) ًاضيأ هرعش ىف ىبورلا نا اهركذ ةغيصلا هذهو

 ىتح دادغب ىرق انزواجو

 بورعلا تاوصأ ”كئيلع نكد

 اهاعج دق ماس فيرش دمحم يعل موحرملا ناويدلا قّقحم ناك نإو

 . هل ىبعم الو ةلمهملا نععلاب بورمعلا لصألا ىو د : لاقو « بورغلاو

 تاوصأ كيلع ن الد ىبح » : هريسفت ىف لاقو « ( بورغلا ) هانحاصأف

 .سمشلا بيغم دنع ولعت ىلا تاوصألا كيلإ انتدشرأ نأ ىلإ ىأ ؛« بورغلا
 ىقتسي ىلا ةميظعلا ءالدلا نم ثدحن ىلا تاوصألا وأ ( برغملا ناذأ ىأ)

 ةلجد طوطش ىلع لعفي ناك كلذ ”لعلو . ( فوداشلا ) ةيناسلا ىلع ءاملا اهب

 0 ظ 1 فاس انتع

 أ يتسورف اد نأ كن راردا) جيوش ل ارح سك رز نان ان نو

 : نادلبلا نم اهرواج ام ضعبو ةريزجلاو قارعلا ىف ”ةعئاش تناك نيحاوطلا
 ةسداسلا ةثاملا ىح ”ةفورعم تّلظو + مالسإلا لبق ام ىلإ اهامعتسا تربو

 نع داع ليئاخيم ذاتسألل لاقي دعت : اهامعتسا "لق مث : ةرجهلل

 م59 ددعلا 194٠ ةنس م دلجم « ةلاسرلا» ى رشن ( قارعلا ىف بو رعلا

 . 885-885 ص

 : لاقو . قآلحلا هنأب ماّنجحل #١4 ةحفص ىف انرسفت انيلع لخخأ م

 « مدلا فازنتسال رخآلاو ؛ رعشلا قيلحتل لوألاف « ماتجحلا ريغ قالحلاو »

 نم قالحلا هلمعتسي ال لاقي نأ هعم حصي ال ماجحلا ىلإ قالحلا لمع ةفاضإو

 هل دنس ال قالحلاب ماجحلا ريسفت ىف ممعتلاف ٠ : قا 1 وجات 0

 ا ويم للا يف اي املا لوقنو

 : ( ١718 ةحمص ٠) 4 ةديصمل هلا ى لاف ري

 يك



 هه ىرتحيلا ناويد لوح

 - ماسقأ ”قّزرلا نأ تْقأ نو

 ماجن درج رمأ دقت 2

 : لاق من

 ةفهرمو - ضيراقتب  هءاجف

 ماكحإ قلحلا ىف اه ىبساوملا نم

 . تاّصقملا : ضيراقتلاو . رعشلا ةلازإ وه : قللخلاو

 ىلع نب نسحلا نأ ًاريخ ( 868 ) « بادآلا بابل » باتك ىف دجنو

 .« هبراش نم ئوببيل هماجح هى اعد

 : 9 ) ةغيصلا هذب- ىربطلا خيرات ىف « ماجحلا ةلمرح ىبأ » ركذ ءاجو

 تانك" فو ) كدقللاو ريالا » باتك ق دروو . ( فوراعملا راد ؛ه#

 .( نسي رمل ةلمرح ىبأ» مساب « تارايدلا و

 ةححصلا قالح هيدي ناك ام نرقلا اذه نم تانيثالثلا ىبح ركذي انّلكو

 . نانسألا علخو دصفلا لامعأ نم

 : ( 018 ةحفص ) ىف ىرّتحبلا تيب ركذ دنع انيلع ذخأ -
 يسن ةلاضا الا د

 دوقو 5 دلا ىلإ ٍسوش "نف

 . ديدشلا لاتقلا ىلع ءىرجلا وهو ٠ سوشألا عمج هنأب سوشال ان ريسفت

 تا درو

 سوشألا نأ فورعملاو . لبق ن نوعا ماب سوشل لا ريسفت انمأ : : لاق

 عفر ىذلا وأ 4 ًاظيغ وأ ءالعتساو ا ربك كتان علا رخ ومب رظني ىذلا وه

 . « أ ريكت هسأر



 ءالعلاو ءابدألا نيبو ىنيب - 2.51 ١

 وه امنإو.« ًاحيعحص سيل هجولا اذه ىلع دوقلا ريسفت كلذكو » : لاقو

 . « قنعلا ليوطلا : ليحللا نم وهو : ءادوققو دوّقأ عمج

 477 : 77١ ناسللا نع لوقنم هانركذ اك سوشألا ريسفت نإ لوقنو

000000007" 
 عدوقلا » و « سوشلا » 'ىملكل ليلجلا ذاتسألا هب ءاج ىذلا ريسفتلاو

 هان علا اننإو تانغ تيقزلا هسار الا نكاررم هلع وا هاقلا مينغ
 ةعباتتم لاسرأ ىف هلسء ىقري ناك هحودمم نأ ىرتحبلا ركذي ثيح ب ان ريسفت

 تناك ليخلا نأ ولف . هيلع اب- ضقتيل ةيكاطنأ ىاح ليوطلا اميس ةدايق رقم ىلإ
 اهفصيا وه مث + هحفس ىلإ لبجلا اذه نم تروهدتل ا ريكت نيعلا رخؤمب رظنت
 نر لق نال عادلا ةوعد يمت داق وياك 1

 اذإ ليخلا ىلع قبطني رخآلا رسفتلا نأ ىلع ىنقفاوي مركلا خألا "لعلو
 ظ ظ . برح فقوم ال ضارنع فقوم ىف تناك

 تاطفو امأ < ةناثلا ةعطلا ةساتس ىف ةركدأ نأ "تورآ امن نقعيا اذه

 ىلع هيف قيفوتلا ىببناج ام تب وص ىل ًايداه تناك دقف ةّجحلا ققحما ملاعلا ىخأ

 هلضفتو هتيانع ليمج م ركلا خألل ًاركاش  هدحو هلل ةمصعلاو - اهنوض

 انيدهم ام ءالجألا ءاملعلا نم هريغ نمو هنم ادي زتسمو « هللا هظفح ؟ مادق امب

 ظ . حلا هجو ىلإ

 نأ ىل هللا ر دقي نأ وجرأ انأو « اهمدقأ ةيناثلا ةءبطلا ىه هذهف : دعبو

 8 هباتعأ غلبأ نأ ْل واحأ ىذلا لالا ىلإ فارقأ نوكت ىلاعت هنداد ةثلاث ةعيط مادقأ

 »ب 9

 يك
 راع ر شل



 5 قرح نأ ويف كل رخغ

 لوح » هباتك ىف نوراه مالسلا دبع ذاتسألا ةمالعلا خألا انيلع ذخأ »

 م١ ةديصقلا مدقت ىف ءابلا مب تخون مسال انطبض 44 ص ؛« ىرحبلا ناويد

 ىف وهسلا اذه ررككت » : لاقو . ءابلا حتف باوصلا نأ ركذو 2 540 ص

 .(؟607؟ 251494 ص

 اهتباتك أدب ىلا (أ) ةخسنلا عقاو نم هانتبثأ ىذلا طبضلا نإ : لوقنو

 اهمتخو « ىزارشلا هللا دبع نب ىلع ه474 ةنس ناضمر رهش ى زيربت ةنيدمب

 « تخمون ١ طبضي وهف . طبضلا قيقد ىمراف لجر وهو 678 ةنس رفص ىف
 . ءابلا مضب ناويدلا ىف اهنم تءاج ىلا عضاوملا لك ف

 .دمتعا ىذلا , يور نا داويد حرش ( ى مسالا اذه ءاح طبضلا اذبمو

 218786 صا/٠؟ ةديصقلا ىلع انقيلعت ىف اذه ىلإ انرشأ دقو.زوربم ىدنفأ حيبذ

 ممركلا خألل ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم ىف هانتبثأ ىذلا انركش انه رركنف دوعنو

 نفلا اذ سرمت ىذلا وهو . هتاهيجوتو هتاظحالم نها نك هاتدفأ ام ىلع

 . ةمقلا هب غلبو : ىدايألا .ظعأ هل ىدأو دلاحلا انثارعل قيقحتلا نم

 نا ويدل ةيناثلا هتءبط ىلإ ىدهأ ىف ريصلا لماك نسح ةمالعلا ذاتسألا نأ ليجستلاب ريدج وه ام
 هذه نوراه دمحم مالسلا دبع داشسألا لإ مدقأ نأ ىدعسي » : اهيف لوقي ةرابعب ىرتحبلا
 . « ىبحم صلاخ مم « ةوقو ةح نيصرلا بذهملا هدقن اهل أيه ىلا ناويدلا اذه نم ةديدجلا ةعبطلا









 (.:ظحاحلل ناويحلا باتك ىف ةرظن

 ] دقن ىلع در

 ناويحلا حراش مقب ظ

 نم 441 ددعلا ىف ىبودنسلا نسح بيدألا ذاتسألا بتك ام ىلع تعلطأ
 ظ . روتسدلا ةفيد

 [ ريثك نقلو « ظحاحلا بدأب برد دق ىبودنسلا ذاتسألا نأ ق ءىلأ . كو

 بستكاو « املعو ةريخ اهيف دافأ « ةليوط نينس كلذ ىف ىضمأ هنأو هنم
 . ةفرعمو الضف

 تسلف « ةزجانملا وأ ةيصخشلا ىنعم هيف ًاضرغ « در » ةملكب تدرأ امو

 . ءىش ىف ملعلا قلخ نم الو بدألا نم هارأ تسلو ؛ ىبأد نم كلذ لعجأ

 ىذلا درجتلا اذه ىبجعأ دقف . خلا « ... هلمع ىف رظنأ نأ الإ ىلع اه مسالا
 لب صخشلا ىلإ رظني مل هنأو هدقنو هلوق ىف ًاصلخم ناك هنأ ىلع ةنيب ةلالد لدي

 راشأ اميف « قحلا هجو هعم نبتأ نأ ىلإ ىب د ادح ام كلدو « لمعلا ىلإ رظن

 . هلاقم قى هيلإ

 ها

 باتكلا فصي وهو "4 ص ١ج قى ءاج ام كلذ ن :قارإ و ذاتسالا لاق

 ء دلوم مىدقبو ؛« ىنانوي ىمرافبو ؛« ىدنه ىبورب كل نمو : لوي ثيح

 لوأو ه8١هم. ةنس ىلوألا ىدامح نم ١ عع راتب ةيرصملا روتسدلا ةفيححت ى ترشن (*)

 ,. ماو 88 ةنس ةيلوب

 :عردنا افع



 ىنيبو ءايلعلاو ءايدألا نيب 1:

 : ةحوتفملا ءاتلا ديدشتب ( عتمم ) ةملك- ىينعي - ط.بِض دقلف . عدتم تيمبدو

 . خلا « ... ًاعتمم نوكيل ءاتلا رسكي اهنأ قولاو . باوصب سيل اذهو

 سس امارس باوص ) ةملك ىلع ىبودنسلا ذاتسألا ىجحن دقو

 قال ارض رم كلذي ناكل « قفوألا ١ وأ ( هجرألا ١ لاق هنأ ولو . هلمح

 . هديري ىدذلا

 ةنراةملاو ةجوازملا ىف هقيرط فرعو « ظحاجلا مالكب سرمت ذاتسألاو

 ىورلاف : نيضيقنلا نيب ةلباقملا دارأ انه وهو . تارابعلاو ظافلألا نيب

 يتلوافلا هم ةيلقعلا 5 ىنانويلاو « دوسألا ىدنملا هلباقي رمحألا

 ةملكب دارأ اذكو «ثدحتسملا دلوملا ههجاوي مدقلاو «٠ ةيحورلا ةفسلفلا وذ

 « اهلاصخ لجأ هل ىذلا ةايحلاب عتم ىذلا كلذ « ةددشملا ءاتلا حتفب ( عدم ذ

 ا . سانلا ىلإ ثيدحلاو ماهفإلا وهو

 ظ ىلا قطنتو ىتوملا ىتثدحم ادرفا

 ْ بتكلا مهنم ىع باغ 3 نع 0

 ] ظ * -# 2

 نأ 'نملعت ش لا ش ةاودلا
 معلا رهدلا ثداح ىنفيو ) ىث (

 . 95 ٠ 48 ص لوألا ءزجلا رظنا

 س7 دع

 نيشلا رسكيب لكشلا ةملك طبض ةحفصلا هذه ىو » : ذاتسألا لاق:

 . (« ةدع تاحفص ىف أطخلا اذب اهطبض كلذكو . اهحتف باوصلاو ةددغملا

 همامأ نأو « ةرماعلا تابتكملا باعصأ نم لياجلا ذاتسألا نأ فرعأ انأو

 ىريف ثلاثلا ءزجلا ىنفد كرح نأ م.طتسي هنأو « طيحلا سوماقلا » هبتكم ىلع

 يك



 ا ظحاجلل ناويحلا باتك ق ةرظن

 ى وه لب « ًافيرحن الو أطخ سيل 00 رسكب لكشلا نأ ( ل كك ش ) ةدام ف
 . هميمصو باوصلا مّطسأ

 طبض ىق فولألا نع جورخ ةددشم نيشلا نإ ذاتسالا لوق ىو

 . ( لأ ) ل وخد هاعدتسا ًايض رع ًارمأ الإ نيشلا ديدشت سيل ذإ «٠ تاملكلا

 . « نيشلا رسكب » : لوقي نأ فرعألاو

 تت

 : سس م ظرأت كنب ف ىلإ ًادقن ذاتسألا هح وو

 مدنا يو ا لع رع
 قالخأ ضعب ًاموي تركذت اذإ

 « ركذملا بطاخملا ةغيصب تيبلا اذه ىف نيلعفلا تطبض ىنأ ىلع ذخأ
 ”نأ حيحصلاو ١ : لاقو . « تركاذت » ءاتو ( نعرعغتل » نعع حتفب ىأ

 م وح طبضيب نأ بجيف 34 ثن وم ىلإ 053

 .” ص تايلضفملا ىف ام ىلإ راو

 راشأ ىذلا دا كلذ هرادتب نأ عدا هنتحب حاغنألا ع ىلإو
 قفو 3 تادف ةلبمملا هتعبط 86 ءاتلاو نءعلا حتف لإ عجر رث نأو ©« هب

 ظ ٠ ظ : هبق ةنإف  تيبلا طبض ىف انأ تعنص ام

 قالعأو زب نءو قدص بوث نم

 ةفنعم موللا ضعب نإ ىلذاع

 قاب هتيقبأ نإو عاتم لهو



 - ىنيبو ءاللعلاو ءايدألا نيب 4.6

 ظ ىلع اوكرنت مل نل معز ىنإ

  قافآ لهأ ىبع ىلا لأسي نأ

 ةفرعم لهأ ىبع موقلا لأسي نإ

 هعمج لام نم كللالمخ دادس

 قال ءى رما لك ىذلا قالت ىح

 : لقي ملو « كلالخ ددس : لاقو « ىلذع اوكرتت مل نيل » : لاق دق وهف

 ظ . ١ هنيعمجت لام نم كلالخ ىددس» الو « ىلذع ىكرتت مل نأل »

 : مهدارفأو روك ذلا ةبطاخم ىلإ لوألا تيبلا دعب هجوت هنأ حضاوف

 بيدألا قوذ هن» رفني رمأ « ةلذاعلا ١ باطخ ىلإ عجر كلذ دعب هنأ نم لاقي اهن

 . مظنلا ةوالح هعم عيضيو « رعشلا ةلا زج هابأتو

 ل ا

 مفلا ةبوج ىف عنصي ناسللاو » : ظحاجلا لاق ١ ص ىفو : ذاتسألا لاق

 باوصلاو : لاق مث ءابلا لدب ءايلاب ةبوج ةملك ححصملا لعجف « هجراخ ىو

 . . « ءابلاو مجلاب ةيوج
 ع ٠ ع0 ع 1 > 0 0 50

 ( ةبوج » ةملك لعجأ مل ىنإف اهدحأ امأ . نائيش ضاربعالا اذه ىو

 ؛ اليدبت ابف ثدحأ لو ةيتحتلا ءايلاب « ةيوج » لصألا ىف تءاج ىه لب ءايلاب

 ( ةيوح » اهلعل : ةحفصلا لفسأ ىف تلقف كلشلا ىنروتعاو ؛ ىهام اهتكرتو

 ديري وهف . نيقاسلا فيعض ذاتسألا هب راشأ ىذلا حيحصتلا نأ رخآلاو

 : هل تلق اذإ نالا لوقي اف . ةرفحلا ىعمب ؛ ةدحوملاب ( ةيوج ) اهلعجب نأ

ِ 
 رع رشا اع ير آإ



 هه ظحاملل ناويحلا باتك ق ةرظن

 ءايلاب ( ةيؤج ) نإو « حيحصت ىلإ جاتحت ال ةميلس اهلصأ ىف ةملكلا نإ

 . ( هج راخخ ىو ) : ظحاجلا لوقب قيلأ ءىشلا نطب ئيعمب : ريغصتلاب ةيوجلاف

 دك 6 داك

 : ظحاحجلا لوقي ٠١ ص ىو : ذاتسألا لاق

 هباتك لثمو «٠ سدياقإ باتك لثم : مكنيبو اننيب ىه بتك انه اهو )
 . ( حاجا هالوت امث ىطس#لا لثهو س رونيلا+

 ةجاحلا ىنعمب ءاحلا رسكب ( جاجحلا ) ةملك تطبض ىنأ ىلع ذخأ م
 جاجحلا وه انه ( جاجحلا) ةملكب دارملا نأ حيحصلا ) : لاقو . ةلداحناو
 3 ,نومأملاو نوراه كلهع َْى نيممج ريملاو ةملقنلا رباك أ نم 3 رطع نس فس د نا

 | ظ
 ميا كلو ب عار هيمو رئاج ترك ذ ٠١ : ذاتسألل لرقأو

 : هريغ لمتحن ال دحاو هجو ةملكلل نوكي نأ نيب قرفو . هيلإ تبهذ ام ةحص
 تبراقت اذإ ةصاخو . كاذب حصتو اذهب حصت ناوجو اه نوكي نأ نيبو
 ظ . للعلاو بابسألا

 كلذ ( جاجحلا ) ةملكب دارملا نوكي نأ ىن ديج هجو ىنودنسلا ذاتسأللف
 بلج نومأملا ةفيلحلا مهيلإ لكو ةعامج دحأ ناك ىذلا مظعلا نامجرتا
 مهثلاثو مهيناث . ىبرعلا ناسللا ىلإ اهلقنب مه رمأ مث مورلا دالب نم بتك
 . ةكلا تيب بحاص ملسو قيرطبلا نا

 اولبقي ملو . ىه امك برعلا اهكري مل تمجرت ىلا بتكلا هذه نكلو
 ناكف . ىبرعلا مهلقعو ةيفرشلا مهحور ىلإ اهيف اوكتحب نأ نود اهيف ام
 رشنت بهاذم تناكو « نيهوت ناكو راصتنا ناكو .« جاجح ناكو لادج

 مامأ اوناكو . ىلقع مهّنو ىركف طاشن نم موقلا ناكو ٠ ىوطت بهاذمو



 ' ىنيبو ءالعااو ءابدألا نيب 1:

 كام و 2 ا سلا

 : نيدلا حورل ةيقيقح

 ا 34 يفز ةبيلار ىنرألا ةيقادعإلا داس نب ارا

 وهناك هكر وعلو

 : هنأش ىف 55 سدايلقإ باتكو

ال اورو 7 . ىبقامو ةعامج هب 2و
 حراش نيب نف . ه

 | قارنا جرتيو هلع لك و

 اهيف نولداجتيو موقلا 565 ناك - ةيئاثويلا تقكلا فا ناك كلذكو |

 جاجحلا #2 ء ىث عا او 16 ةاذاطتنو ًاجاجح اذه نوكي سيلأ

 - ؟ اههبشو ةفسلفلا بتك ىف نكي ملنإ . ةلداحم او

 ٍ ةيواعم ةملك تءاد ١ ص ىو ا ذاتسالا لاقو

 : لاق . هتوق ىأ (هتشم ىف كلذ تيأر الإ دحأ هب ريهتساام )

 . هانتبثأ ام باوصلاو . رهتشاام : رئهتسا ام ةملك ححصملا لعجف )

 : مام 3 تي ا نقلا عولولا راتهتسالا نأل

 ءداكماوب كفا ربو نهكناا و يطل ل قزم ًايناث هترضحل لوقاَو

 ىلإ أذعفدت ةحلم ةرورص كانه سيلو 34 .اهتحص م م سيلو 42 لصالا

 0 ىف ةدعاقلا ”دل د 0 م ناك ام دا

 ا ىلعو « ةيبرعلا

 م



 هاب ظحاملل ناويخلا باتك 8 ةرظن

 2 ريغتلا ىلع ابر شان ةأرج 0

5 
 ضبقي الو » : ظحاحلا لوق تلعج ىنإ : ذاتسألا لوقي ١47 ص فو

 اهتاعج ام ىنإ :. ةثلاث هل لوقأو . ؛ هفكب هيلع ضبقي الو )» : « هكفب هيلع

 هيا أ ريغت اهيف ثدحأ ملو « هفكب » لصألاب تءاج ج اذك لب ء كلتك

 ضيقلا نم فرعأو ىلوأ فكلاي ضيفلا ًاضيأ اهتهاجوو ايت نم مدع

بلكلا فك ىف ىف عقي ٍظع لك نإ : 00 نأ و ري ظحاجلاف . كفلاب
 دنعف 

 .ةكد وشبابنا : رو دق رت فوس هنأب ةقث بلكلا

 ىلا ةملكلا نم رك ١ هت ردلقمن بلكلا ةقث ةقث ىلع لدت ةيوق ةرابع ىهو

 ا . اهم ةرابعلا هجوي نأ ذاتسألا دارأ

 ا

 : 0 ص ف 8 تدرو ىلا رد هب تهجو 1 فاتسألا كار

 اتسع لفسأ ىف ىلاو )) ءاقتاو ةي.مدح > عوجرلا ناوعظترتو ةاقاز

 ع ةئطاخ ةلواحم ىبم 5 هذه نا. اشاد اهلدل اينما رمككلا ةيلكأا

 . ( افنأ ) باوصلا نإو

 ةهجو ًاضيأ ( ءامبإ) و . ةديج ةهجو ( افنأ 0 لإ : ذاتسألل لوقأو

 نهتمتو لذت نأ مهتمارك ىلعو مهسفنأ ىلع اوقبي نأ اه دارملاو . ةديج

 . ماودعو مهملظل مهض رعتو مهم ىب ىلإ مهعوجرب
5 2 

 « عيضت نأ ةملكلا ف ةرخأالا ةزمه لا للع ن ص رح ا ًاضيأ ىهيج وت 0

 ةضانكلا اَهَدَع عوبطملا خسنلا ىف اهنوبث عم



 ىنيبو ءالعلاو ءابدألا نيب . 5/4
 ار يلب ميسم يل 2

 باب

 5 فاصنإلا بحو ةرغلا قدصو : ةيوطلا صولخ هيلع هالمأ هنأ

 ريدقت نم ىنالوأ امو « هنظ نسح ىلع ًاصلخم ًاقداص هركشأل ىنإو
 باغ امم اذه نإف « ءارلا مقب « صخر » ةملك طبض ى مقلا ههيبنت ىلعو

 . ءايدألا نم رشك نع بيغيو

 ء هب عافتنالا نم م نكمتأو هدعب ام مث ىناثلا ءزجل هدقن أرقأ نأ لمأو

 ةغزئأا ةبغرلا هذه حيضوت ىلإ تقبس دقو . ىسفن ىلإ ءايشألا بحأ كاذف

 ىناثلا 5 نم 10" ص ىف ءابدألا رابك ام تبلاطو « حالصإلاو دقنلا
 . ناريخلا نم

 موكا عوام ساقسنا بألا ن.ةقحما خيش ةءالعلا ةرضح ىلإ بتك دقو
 نوكيس اك « باتكلا بلص ىف اهضعب ترشن « ةميقلا تاحيض وتلا نم ةفئاط
 ءابدألا رابك تاحيحصتل لاجم عباسلا ءزجلاب قحليس ىذلا ماعلا كردتسملا ىف
 اذه برقيل ىناكاردتساو ةصاخحلا ىتاحيضوت ىلإ ةفاضم مهاحيضوتو
 + عوض ولاو ةخيبعلا نايرملا دشأ ٠ مايألا ىداوع هب تثبع ىذلا : باتكلا

 تالانمتحالا امأف . ًاعطاق ًاحالصإ نوكي نأ حالصإلا ىف بحأ ىنإو
 . مركلاو لغاولاو ؛ ليصألاو ليخدلا هيف ىرحجم ناديمث تاعقوتلاو

 لدعلا رع 3 مرح ىسنتو رودصلا عستل قولا ليوس فو

 . فاصنإلاو

 وراق سلب



 ظحاحلل ناوبحلا باتك

 نوراه دمحم مالسلا دبع قيقحتب ( عبارلا ءزجلا )

 2. *”قيفقحتلل هيف تارظن

 لمركلا ىرام ساتسنأ بآلا ملقب

 دنخأ ١ عيش

 « ةميركلا كتتلاسر عم ) ناويحلا باتك نم عبارلا ءزجلا ) كلباتك ىنغلب .
 قيقحتلا ىف ًائيثح ًايعس ىعست كتيأر ذإ « هيلع تفقوو تيأر امم تشهدف
 نم كلغش لثمب نالغتشملا نم دحأ هيف كلبراقي ال هجو ىلع « هيف ناعمإلاو

 ىلا ةبصقلابو ؛ هيل مظعلا زوفلا اذهب كئنهأف . ىندألا قرشلا اذه ءانبأ

 . ضغلا باهإلا اذبم تنأو كثلتبلح ىف اهتعزتنا

 لاغيإلا ىلإ جاتحم  نافرعلاو ةياردلا ىن قوفتلا نم غلب امهم  ناسنإلاو

 . اهيحانم ىف نتعمي ام ردقب عستتو دتمت معلا قافآ نأل « قّوفتلا كلذ ىف
 : ةينآلا هجوألا ىلع ًاباوبأ ىتاظحالم بوبأ انأو

 عبطلا طالغأ ١ | ظ

 - . اهيلع ىفعو : هجولا اذبب حلصي ام ه س 7٠١5 ةحفص ىف درو

 اهرلاو "< ٠ ١؟تهو  مقرأ* : 61 وا هرحج نم 4 : ؟ه5 قو

 | ةسمح ىم٠94١ تام هو ةنس ةيناثلا ةنسلا ( ةفاقثلا ) ةلحم ىف ثوحبلا هذه ترشن (*)

 تش لاوش نم ١؟ ) هم ددعلاو . ( ريوتكأ مم «ناضمر 0 ) ةه ددعلا : ىه دادعأ

 - ةدعقلا ىذزم 5 ) ١٠؟ ددعلاو . ( ربفون 8 - لاوشنم 85 ) ٠٠١ ددعلاو . ( ريفون

 ظ . ( ريمسيد نم ١ال ةدعقلا ىذ نم *٠١ )١7 ددعلاو . ( ريفون نع ٠



5220007 ١ 
 : "8 . افروأ : أطخ نوبتكي كرعلاو « افرأ مربلا تيم وفاق اودا ساه ©

 عسطاس 474 -جاجحلا عه  ىبكاس نه زجار 7 ش ارضذرخلا بيعالألا

 نا بارصأ 4 مو شما 31" : 7م . نامدلا ؟65 « رابعا
 . رك هنأأل هناكم ىلق 40" (9 : ما/8 ص عجار ) ةحاونلا

 طبضلا طالغأ  "؟

 رورصلاو « ةمجعملا نيشلاب روبشألا . ةميدق تاغل اهيفو « روبسألا ١

 هانبتك ام عجارو . ةرصبلا ىف مويلا ةعئاشلا ةغللا ىهو روبصألاو « داصلاب
 ىف اك ءاطلاب. جوتس رطلا اهيف لصألا . جوع ردا يب وا : ؟ قرشملا ىف

 ةيكرتلاب ىمسيو ؛ ًاضيأ ةيكرتلا ىلإ لقنو ىمرافمجعم وهو « عطاقلا ناهربلا
 ةانثملا ءاتلاب جوتسرتلا ةخسن ىو « جوتسرطلا راطيبلا ننا.هامسو ىغلاب زوكت

 , 151818 الغيرط ةينانويلابو « جوتسرس ىرخأ ةخسن قو ؛ ةيقوملا

 « للا سلدنألا ةيمجعبو « طلغ وهو ءافلاب الفيرط ةعوبطم تدروو
 طيحم ىف « ةفلتخم ةدع تافيحصت ةملكلا تفدصو « لولا باوصلاو

 سال لل للا ب ناب : كوتشري ىناةسبلل طيح ا

 عجارو ( جوستسرت لاقيو . جوتسرمطلا ىقفانلا لاقو . هتداع فولأم

 ارم دورا سا طعما ( جوتسرت ىف ىزود مجسم

 نا ا

 . جوسرط وأ جوتسرط : ناويحلا ةايح ىو . جرت.سرب : ٠ ةبروأ
 ىو . ١ : 44١ قرشملا ىف ىأ « ةنس 47 لبق قرشملا ىف ”هلتبتك ام عجارو
 عجا ريلف ؛ « كلمسلا اذه مها قى سيفن قيقد ثح هيقفلا نءال نادلبلا بتك مجعم

 . بتكي ام ىف ىورتملا ثحابلا هنع ى دعي ال هنإف

 نم سيل هنأأل ةرصيلا ىف ةتبلا هدوجو مدعل زبلاب سيل . دربلاو ١

 مسالا اذ تاو رفموز + ةراضللا وجد مديوعتول مرر! تاويملاو» عطا رقلا

 . عطاوقلا كلمسلا نم مزربلاو . موملا 22 هركذت مل ”نإو اله انمود ىلإ

 كر



 ١ ظحامحمل ناويحللا باتك
 م ا جول سا رطب سس سوس سوو سو ع ع ساس سس سم امل المس

 لوألا حتف نم مهنف « هطبض ىف نويوغللا فلتخا . نيرشت ٠ : ١5

 اك اهنيك مهنمو ؛ ةيد رعلا رداصملا نم ليعفت نزو ىلع 0 موال

 نرش : نساوماعلا حف وب د(" نكن *5 ق١ برعلا ناسلو طيخملا طيححم قف

 )2 كاني رشت 1 امهو ( ةيهرإ 3-5 اةك ) ةيمورلاب رهش مهسأ © رسكلاب

 4: ٠65 5 حتفلا نم رهشأ رسكلاف ؛ ىرهزالل بيذهتلا ىف كلذكر

 رملاب مجعم ىف انك ءارلا رسكي اًهطْبَض . ىهامرام ١١9 ىو . د

 « ةّنيح ىأ ( رام ) نم ىهو ءارلا ناكسإب اهوطبض مهعيمج سرفلاو .

 هلك قارعلا ف لب دادغب ىف مويا نووحلا كلاود ةكمس ىأ 0

 سسدراب ةخح سل ق تطيضو ( جيهامرام ) راطيبلا نا اهر 5 ذو ( جيرمرم )

 « نونلاب ب فورعملا جانيلسلا وه جيهامرام » : رصم ةعبط ىو « ءارلا ناكسإب

 ق هئامسأ نم وهو رخآلا ق ةلمهم ءاحب 3 حابشلسلا هذه تاوصو ٠ تاع

 - . ةلمهم ءاحو فلأو ةيتحت ةدحوم ءابو نونو مالو نحسب نما 2 قار لا

 تراص : 55ه ص قو. +0 ص ىلإ 59 : ا 5 |[م عجارو

 ترانضف تنآلا كل رع اهانغم  نآلا# ( عفرلاب مطارخ ال ) ميطارخخ م 4

 َ هيلع رابغ ال « كالذ ناك اذإو : هلوق ؛ ١868 صو ل . .مطارخ

 اهيفو . - كلذ ثرمألا ناك اذإ : وه ىعملاو . ( كلذك ) ىلإ ةجادح الو

 رمهلاب ) بئذلا ١0م . . أطخرسكلابو « مضلاب ؛ ناّخادتك ناَبلّلاِب رخبتيو

 ىو 86# م4. طلغ رشكلابو لاكتشلا خت( ةفيعض ةغل ءالانو

 . حيصفلا وه زمهلاب را : امهريغ

 فرصلا طالغأ ©

 لاقي ال ( رفاظألا ) نأ ىلع هبّتي نأ نسحم ناك . هرفاظأ ٠١ : ؟هه

 نويروسلاو نويرصملا ماوعلاو 2 وهف الإو 3 نزولا ةماقإل رعشلا ُُق الإ

 .رخآلا لبق ءايب 34 رفاظأ 5 هراو 00 إف 4 نيقارعلا نود هل نار

 ذل ية ل

 ىفحجعم 6# ؟ ص ش ىو 14 : 58 عضاوم ةثالث ١ : ها/



 ىدبو ءاملعلاو ءايدألا نس 5

 علوأ دقو . نآرقلا ةغل هفرعت ال دلوم ريبعت اذهو ؛ نس دراشتير و ساجنيتسا

 نيوغللا نم امهريغو حابصملاو سورعلا جا: بحاص هلمعتساو نورصاعملا هب

 ”هانعم نأل . هنع اولدعل ًاليلق اوركف ولو . رخآا صعبا يعور اود

 فلؤملل نوكي دق ذإ « نيمجعم ًاضيأ نسد راشتيرل و نيمجعم ساجنيتسال نأ
 كنأكف : هيلإ فاضملا ىلع ال فاضملا ىلع نوكي فطعلاف . نافيلأت دحاولا
 مجعم باوصلاو . نسدراشتير ىمجعمو ساجنيتسا ىمجعم : لوقت
 0 0 0 ١ دس افيو ناجل

 : اءاج اذكهو : وأ « اءاج اذكو : باوصلاو . اءاج اذك 4 : 7١6

 [رضحخ باوصلاو . ءاسلم 175 ىو « ءارضخ ١65 ىو  اءاجو : وأ

 ىلع الإ عمجلا ءىجب ال اعز ناك اذإ ءالعَف اهثنؤءر لعفأ نأل . سمو

 ةيلح وأ بيع وأ نول ىلع لّصفأ "لد اذإ كلذو « ائانإو آر وكذ « لففك لمع

 ضيب لايلو . ضيبو رمسو دوس ءاسنو « ضيبو رّمسو دوس لاجر : لاقي
 نم س لوأ ىف سلم لاق ظحاجلا نأ ظحالت مأ . دوسو ضيب مابأو دوسو

 هحصح دقو . طلغلا اذه نم نوبكر ي رصم باّتك .عيمج داكيو ؛ : 776 ص

 . هئاضعأ ىلع ىحاخلإ ىلع ةيب رعلا ةغلل لوألا داؤف عمجم

 ماللاب تدرو دقو . ةفيعض ةغل ىه امنإ « طلغب سيل ةلجدلا ٠١١١ قو
 1 اهنم ةدرجم ةدحاو ةرم درت منو ؟ سيلحلا| همه زن 8 ىصحلت ال ًارارم

 : ىدزولا نا لاقو

 اهيلإ رصم لصت مل  ءام ةلجدلل نإ
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 ةف رعملا نِإف « أطخ ةلجد ىلع « لا ) لاخدإو « ةلجدلا ١» كلوقو

 لصوملاو ةاحلاو ةرصبلا : ىف كلوق اف . حيت ريغ مالك « (اذك ) فرعت ال
 . خسيبسهلاو لينلاو تباوفلا واجب مظاكلاو سابعلاو ن «سحلاو نسحلاو « ماشلاو

 ىلع عوفدمو دودرم كمالكف - ؟ فيرعتلاب ةالحمو ةفرعم ءامسأ اهلكو
 . لاح لك

 كر



 ل ظحاملل ناويحلا باتك

 ناكو . ةديدع نطاوم ىف ةروصلا هذه تءاجو . ليمامد ٠١8 ىو

 « ليعاعف ىلع ال « لعاتعتف ىلع عمجب ًالعتف نأل « لمامد : لاقي نأ قحلا

 فلاخ نإو امهيلك أمهم ذخ وب بتكلا عيمج ىف لمامدو ليمامد دورو نكلو

 ا ا سايقلا امدحأ

 باوصلاو (اذك ) « ةيواح اهدحاو : ءاعمألا : اياوحلاو 5١ قو

 رسكلاب ريرش عمج رارشأ 15١ : ١ ص ىف كلوق اذه نم برغأو»

 رسدكي ًاليمف نأ أرقأ ةرم لوأ هذهو  .ها 0 ةروسكملا ةددشملا ءارلاو

 ليمعفو . ةبارغلا ىهتنم ىف وه ذإ « كلبق دحأ هب لقي ملو « لاعْفأ ىلع

 نر يكس : نديدقو ببرشو ريكس عمج ىفاولاة اك ٠ رسكي الو حّحصي

 فى لوقتو . فيرش نازو ريرش عمج وهف ر ارشأ امأو . نيسيدق و نيبيرشو

 :ةاهشأو لادئبأو داجمأو فارشأ : ديهشو ليدبو ديجمو فير رش عمج

 ىأ فلأب اهتيتك كلعلو « « نافطغ ْن هللا دبع ىبب ) ١585 ص قو

 تنك ام فالخم « كتداع فولأم وه امك رطسلا لوأ ىف اهعوقول (نا)

 نيب ؛ نمت 1 عقو اذإ (ًانبا ) نآل « هيلع كاةفاوأ ال نا ًامباس لعفت

 اذإ امأ ؛ تعقو امنيأ لصولا ةزمه فذحت نأ ( بجيف ) هدلاوو دلولا م بأ

 « تعقو امنيأ ةز :مهلا بتكتف ؛ 0 وأ « .هدجو دلولا م ءا نيب عقو

 . ةهبش وأ لاكشإ كانه عمتي الو للا

 نأ دج يار نه جبان نسحألاو ) تيبأ ”ذإ امأ» : ١58 ص قو

 0 تينأ اذإ امأ : لاي

 واو را نورس هينا . ان رثأ ىبو): ١45 ص ىو

 ةمئاقلا فلألاب : : ًاصع وأ : ١ه١8 ص قو

 . طقف اهماسجأ ريداقم امأف : ؛ س ١١8 ص ىف هل ىعم ال مالك دروو
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 اهتلقن كلنأ مرج الو « ل ص ف ميلا رسكب نيام | تيك

 4 لطحلاو للخلاو ماهو لاو طالغألاب حفاط 0-0 طيح ا طيحم نع

 . ةدمتعملا ةبب رعلا مجاعملا عيمج ى اك لل

 باوصلاو (هل ىنعمالو 0-2 عرسال 07

 3 ةبتك نع 1 ىهو قتل غل ةفارخب تبثأ ١١5 ص ىو
 اذه مساو : اهدقتعي ال هنأ ظحادللا ةرابع نم ذدخؤيو : مهيفرخمو

 . امتورس ال ماملعو ©1076-8081 ةيسن رفلاب شحولا

 غراف مالك اذه ٠ (ةّيل ) ةيحلا ةاقالم نم نوري: : 11 ص ىو و

 : (مق ع) ةدام ىف ناسللا ىف لاق . « ةاوآلم » باوصلاو . ىبعملا نم

 مامقعلا ةيلإ جرختف ع رفصيف ؛« رحبلا طش ىتأي تايخلا نم دوسألا نإ ل

 .هأ( رحبلا ىلإ ماققعلا عجرتو 00 بهذيف ناقرتفي م : نايوالتيف

 ظ + ةغماخلا : اود

 . ةزمهلا حتفب عسُنأ باوصلاو ا : ١/0 ص ىو

 ل ا مقرألاو « ركذلا ةيحلا : عاجشلا ١ 175 ص فو

 نم ةيلاخ لوقتب ال ةيملع تاقيقحتب انيتأت نأ مآقوتن انكو « . . . داوّسو

 عاتجسشلا » : تايحلا باتك ىف رمتش لاقو . . جاتلا ىف : رّبدتلاو ةّيورلا

 (ام ىلع ) وهو : قيقد فيطل تاّديحلا نم برض (باتكو بارثغك )
 ىأ 5 وأ 5188 نم ةينانوي ةملكلاو : تلق 0 اهو رجأ  اومعز

 نوكي الو ؛ توكسلاو قارطإلا اذ : انعم نوكيف : توكسلاو قارطالا

 2 فلجلا دنع لثملا هنمو . ثيحللا ةياهن ىف تايهلا' نم -برض الإ تالذك

 هكر
 دلع رشبا افع



 5 ظحامح ناويحلا باتك

 تراشوب 'هقّقح ىذلاف « مقرألا امأو :« عاتجشلا ”قارطإ ”قرطأو

 : ةينانويلاب و 1126210116015 : مساب تتتاللا دنع فو رعملا هنأ 8062

 . (ىيتاللا ى را (365611115 سوينسج مجعم عجار ) 11

 1 قدعأ لوو ١ باوصلاو ( قدا ا ه س ١9١ ص قو

 ماللاو : [ديدش هر قلع ىأ 0 علوأ ىأ 0 ىقبع نم هلا الو (( ىوعمب

 ظ هب قبع لاقي اك هب قلع لاقي ىأ « نارواعتت ءابلاو

 ىلا ريغ ىهو « ةويزجلا دالب نم ةنيدم نيبيصن ) : 566 ص ش قو

 اهبراقع ةرثكب تفرع ىنلاف « كلت ريغ هذهف «نييرصملا عم ةعقولا اهدنع ناك

 ] . نييرصملا عم عقو و ام اهيف عقو ىلا هذه ال ةميدقلا ل 03 ىه

 50 نسل ارا مح رح وادا ل قو

 ضيا ام : بّرغملا :  حاحصلا ىف ىذلاو ؟ ةبرغُملا ني 0

 رافشألا ءاقوز ءاضيب ىأ « ةبرلغم نبع لاقي » : جاتلا فو . « هرافشأ

 هداريإ قفاوملا اذهف « تارغإلا دشأ وهف « ةقدحلا تنفي اذإف « رجاحماو

 . انه هحرش وأ

 هتناكو . لجآلخلا تاوذ ليخالحلا ىلحلاب انه دارملاو . "68 ص ش ىف

 « ”نهليخالخ ىف لجالج نعضي ىمظعلا برحلا لئيبَْق ىلإ دادغب ى ءاسنلا

 5 ثانإو روكذ ن *ىىف 6 نهدالوأ ليخالخ اهنيقبأو اهطامعترسا نع نادع نالاو
8-0 

- 

 نييك درس ينحل كارد رادس قاوح ناب ١ 786 ص قو

 يرتاما كو قدا عع يو دم نط هو لسمك د دع وأ

 . اهتحنار قشعت اهمإف « اهلفاسأ فل ؛ تائج ال تاّنيحلا

 : 00 ا ىنامس نمو ١7" صوو



 قيبو ءامعلاو ءابدألا نيب 5
 1م ا ا اس اس فا سل م ل موصل يسوسما وسبسمسص

 : انلق «  ةحوتفملا ءاتلا ( ١74 ص ى كلوق كتاحلطصم بيرغ نمو

 مم دي ل 0 دامو

 0 : ١84 ص قى كلوق ةملكلا هذه نم برغأو

 . منقلا بتك انعجار ام ىلع ءاه ممْحَي ال ىميملا ردصملاو

 فورعملاو « لصألا ىن اذك » : ةشوشغ ىلع « "7٠ ص ىف تلقو
 هعمج ى اولاق ب 11 نا يع اع حراق أ راو اشغ ”ةشغ

 اولاق اك « ةشوشن وشغ اولاق مث ( ش ْغ ىف ىزود مجعم عجار ) شوشغ

 ىف ءاخا نكت ةيموقلا لاق هنآ منها ىبأ نعئور ١ هنآل ةلورحو ةلرهس

 ةروكذو .. اطير ءاظعاا لاقت 5 لوعتف وأ لادعف ىلع عمج لك

 : ”ه١ ص ىف ءاجو - ( رجح : و عتاواداعلا حارر م . . ةلوحفو

 : رونتلا ترححس » : ةيشاخلا قو ( رونتلا ترجس هتعضو اذإف ) ١,١

 ْ . هتمحأ باوصلاو « هتدقوأو هتيمحأ

 سيل عمجلا اذهو . واح عمج ءاحلا مضي ءاوحخلاو » : 554 ص ش ىو

 لوق ىأرلا اذه ىف عيتت تنأو : تلق «  . . . مجاعملا هتركذ امم الو ايسايق

 اذهف الإو « مرعب ال مه ريغ لوةعب نوح نيذلا نيف رصلا نه نرثك

 ف ًآلاعف اولاق دقف . مهعيمج هتيسايقب حرصي مل نإو . :لذتبمو ىمايق عمجلا

 « رفاكو « عباتو ؛ عناصو « م احو « غئاصو :« رماسو < بتاك عمج

 ©« رضاحو .« داصو « ناجو « متافو « بئانو ء كلاهو .« لهاجو

 ْ ْ . هدع ىصح آل ام ىلإ « نجاسو

 ةروس و . حيصف نم عمسي مل عمجلا دعو صامل لو ؟ قو

 : ننوجسملا نم كنلعجأل 0 ؟/م.ةيآلا ءارعشلا

 :عرّدسا افع
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 ءارألا ف ماهوأ 5

 ف لكذف عشوي رشن دقو : تلق « . . .ًارقف دجنو ) 1 : 38 ص ف

 عطقب ةحفص "8 قف تعقوو « ناسح ن هللا ديبع اهراتخا « ىراصنلا ىلع

 هل دوجو ال قاحلااذهو ا سنج ١/١ ص نم 7 ش قو

 وأ نويئوكسالا مه جوجأهو جوجأب نأ هفرعأ ىذلاو . اهلك ايندلا

 مهدالب مماو 56111265 : ىأ نويثوكسلا هأ نوتيئوقسلا وأ نويزوكشالا
 برعلا ةريزج ةفص هباتك ف ىنا دمها اهاممو ع ةيزوكشا وأ ةيثوكسا

 .ايتوقس (9 : م5 ص)

 ناتشبلا انه ريخلاب دار ١١ تلقي ( ناتسبلا رستا و (؟ : )57١١ ص قو

 . ةزيجلا ناتسب ق مويلا رمألا وه امه ناويحلا عاونأ هيف لعْجُي ىذلا

 ناكو 200 ةيزيلكنالابو ]3:لته 20010 01316 ةيسن رفلاب 59 71

 فاضملا اوفذح مث (شومحولا وأ شّنحولا رئيتح ) رمألا ءدب ى ىمسي رئيحلا
 58ص)دادغب خيرات ةمدقمق ىدادغيلابيطخلا ركذ . فاضملاب ءانغتسا هيلإ

 شوحولا رّئيحو ايرشلاو ناديملا ناكو » : لاق ( ةيسيرابلا ةعبطلا نم

 ظ ا راادلاب الصم

 فوتملا ىباصلا نسحملا نب لالحل « ةفالخلا راد موسر » باتك ىو

 اندلور رهواعتو» هيفاوح قروب اورو ردست» متر رقذلا حان رضوا 41 6

 ةميظع (دادغبب ةفالخلا راد ) راد تناك » :'هّصن ام داع ليئاخيم حورلاب

 كلذ ليلدو « ةعئارلا ةيقبلا هذه نم نآلا هيلع ( ىه ) امفاعضأ ىلعو « ةعبللا

 / ص ) ( . . ةديعب مويلا امهنيب ام ةفاسمو اًديرشلاو ريتاب ةلصتم تناك ابنأ

 . ( طوطخلا نم
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 ةنزم ثداوقت :ىن ل دس زاورولما ةةهط:دح ةيوكبا ملا تنناع و

 . عجارتلف « شوحولا اى (م1

 . ًاضيأ يرحل ةريظحو « شوحولا رئاح ) شوحولا رميحل لاقيو
 ةلمج عطتقاو ١ : ةرابعلا هذه ترقايل نادلبلا مجعم ن٠ ) جاتلا ) ةداء ىف

 ميمجلل أ رسيمحو ٠ 5 بعللاو « ليلا ضك رل ًاناديم اهلمع « ةيرملا نم

 كانه تفصح دقف « 05 : 9 قالوب ةعبط ىناغألا عجارو . مها « شوحو 1

 : عنشأ وهو 58 رشاح ) ٠٠5 : 4 برألا ةيامل فو « ( رنج )
 انفسأ اك" ( شحولا ري ئاح) باوصلاو

 تا ررقأ ا 900 هلهر : )له ص ش ىو

 (روشأ )اهلصأ نإف ( روقأ ) ةملك مالعألل بر ءلا فيحصت بيرغ نم : انلق

 : ةيسنرفلابو . ( ةيروثأو ةيروشأر « روثآو روشآ ) لاقيو ( روثأ ) وأ
 (باصتقلا) ىف اولاق نيذلا مه ( روقأ ) ىلإ ( روشأ ) اولقن نذلاف . تققالة1ع

 : (ةقئانعلا ) ىف اولاق نيذلا مه ( روقأ ) ىلإ ( روثأ ) اولقن نيذلاو .( باّصتشلا )
 نأ سوماقلا دازف « ءىبشي تسيل تافيحصتلا هذه نأكو . ( ةقلعلا )

 ىف لاق ( روقأ ) ناك. ىف ( روق ) لاقف « لوألا نم ةزمهحلا فانح

 ن*ء امو « تارفلاو ةلجد ندب روق ةريزجو » : هصن اذهام (رز ج )
 لاقو ١ : سورعلا جات ىو - ها « ىررزتج ةبسنلاو « خيرات اهو « رابك

 داري امنإف « ( برعلا ) ىلإ فّضُن ملو ةريزجلا تقلطأ اذإو : ديب ربأ

 هباتك را م | ( روثأ ) ةرم ىنادمَملا اهامتسو -ها ٠ هذه اه

 ادوكو حارا يع( رحاها ايطار ع« ( برعلا ةريزج ةفص »

 ظ .(١؟5 و 5ل ص ) ةريزجلا

 اهلك ةعجار ةفلتخما ءامسألا هذه نأ ىلإ ارهبتني مل ن رثك نأ بجعلا نمو
 2 رعأ ع ل 5 2

 رهام (ايروثأ ) وأ . جنرفالا دنع ( روشا رايد ) وه ( دحأو ىمسم ىلإ

 . اذه ليك كلذ انب
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 سب عم

 ناسيب نأ ةيشادلا ىف تركذو « ناسي طبن نم » : /؟ ص ىف ءاجو

 . لص وم لا ىرق نم ةيرق « هذه

 د ىحاونب ةنيدم انه ام أنآ يلطف باوصلا اهأ و كاسين لخ

 :١ ءاجرألا كلت ةيلصألا مهعوبر تن تناك ذدإ ؛ طاينألل ةري اراد تناكر

 ىهو ( ميداس ىبب ةرح ) كلذ لبق ركذ ظحاجلا نأ ء ىأرلا اذه معدي و

 -مهايموق فالتخا ىلع - نيبروأللو . ىاشلا روغلا ىن طبنلا عبارمل ةرواجم

 ناطساف ىبونجو برعلا دالب لامش ىف ةعقاولا دالبلا كلت ىلع ةريشك بتك
 ب

 كرشلا نأ + نايخألا بامصأ و نب رسما ضعب معزو 7١58 :١ ص لوا

 ( هللا نبا حيسملا نأ هيف ىراصنلا تمعز ىذلا مويلا ةحيرص ىف اهارتعا امنإ

 0 ةملك نيعلا ىف ف رصح ةئقافلا ةفارخللا هذه ىلع قلعت ملو . اذك

 : ىراصنلا ىلع ضّحتم بذك وأ . هل ساسأ ال . لطاب معز اذهو : كلرق

 اكإب للك . دحملا هل . حيساا دتيسلا نأ ركذت اهلك ليجانألا نأل
 5 ش ع 85 35 5 نواة

 لع حضاو لياد هدح واذهف 1 اهيلب امو" : 48 انحوي الثم عجار ) كرش

- 5 
 سا ى اى ص تا:

 اناتهبو اروزو ابذك مهيلإ بوسنألا ىراصنلا لوق لبق كوشلا دوجو

 تايرسو تاسوورو تانوي نم نينئولا ءاملعلا نأ رخآ ليلد كانهو . ًاتائتفا

 . ةديدع ماوعأب حيسملا ةدالو لبق .اهكوشو هانصضعلا نوفصي ( هريغو

 خاسني ثتاوغر 2 نأ كمر َْ يح نع ةيفاذت معرو () ؟ < ص فو

 نم باتكلا 0 ام ىلع ىرخأ ةفارخ ًاضيأ ه ةلهور اما و باقات يوقنتا

 ىلإ بوسنم هنآل . فلألاب انه ( نا ) بتكت نأ بجن ناكو . تافارحلا

 1 اووا 8 عجار ) 0-0 كلذ تققح اك هيبأ ىلإ ال هج

 نا ويلا ذأ 6 ةماعلا خلسني ال ثوغ رملا نأ ىهف ةفارحلا امأو .( ١5

 نه ناويحلا ءاملعو . رخآ سنج نم ةباد وأ ناويح ىلإ لقتني ال هخالسنا



 ىنيبو ءايلعلاو ءايدألا نيب 347

 هذه كتتاف فيكف . عوضوملا اذه ىف دحاو ىأر مه « نييرصعو ن.مدقأ

 ؟ فرلاو رونلا رصع ىو رص» ىف شيعت تنأو ةفارخلا

 ضرألا باّةعو ( ٠٠١ ص ) ةيحلا ددصب رابحألا بمعك نع ءاج امو

 لقع نع ًالضف لافطألا لقع هلبقي ال ًاضيأ ةفارخ ثيدح وه (؟١١١)

 ؟ مهتلا هذه نم برتعلا ىربي ًائيش هيلع قلعت مل فيك ىردأ الو ؛ لاجرلا

 . 2« معز كلذ » : كلوقب ”١57 ص ى 4 ةيشاح ىلع تقلع اه

 دل 0

 ى 4١١ ص ىف نييرغللا مالك كلقن « ةيرغللا نكل ٠ تافارحللا نمو
 نم هلايف ! ىندوجأ ام انأ : ىأ « كينهج » نم اهنإ تلق ذإ « قينجنملا لصأ

 نانويلا ءاملع عا ربخأ نم م قينجنملا نأ كتافأ ! ! ! ليصأت نه هل ايو قيقحن

 هليقن مهنعو : ىغللا رئاس ىف عض وب نأ لبق « ةينانويلا ىف عض و مسالا نأو

 ] . 803888808 : ةينانويلا ىف رهف ماوقألا رئاس

 اهتيمست نأ نادلبلا مجعم ق توقاي حجرو » : ش ىف ص فو

 ريغ ةيمستلا هذه ققحم نأ دحأل زوجب الو : انلق .  « ةمامسقلا ةسينك

 تراز نيح « كلملا نيطنطسق ة مأ ةناليه ةكلملا اهتنب ةسينكلا نإف . ىراصتنلا

 مم3518512 ةيب رعلاب ال « ةينانويلاب اهتمس اهتديش الو . سدقملا تيب

 لبق ةنس ةئامثلث وحنب كللذو ه ثحلا ىأ روتكلا وأ ةماقلا يأ عةسضاعلاو

 توقاي حجري فيكف . سدقملا تيب ىف ذدئموي برعلا نكي ملو « مالسإلا
 ِ ةلبزمل ةماملا ىبعمو ؟ ةمايقلا ىلع ةمامقلا

 يي 5 ةرهوجك ةعموصلا : هش 08 ص فو

 ٍ داضلا ةغل ا ظافلألا ميم 0 4 5 50 الإ 7

 اهاتعمو 21118 : نم ةينيتال ةملك ةعموصلاف . مهملع قى مظعصقن اذهو

 هكر
 رلعرشا اع



 كلذكو )م : نيملا قو - . ةمهقلا ةئيه ىلع سأ ولا قيقد ءىش لكو ٠ ةمقلا

 ريعتلا ميل ةعموصألا ( ةضيد ) كلذكو : لاقي نأ باوصأاو «(  ةعموصلا

 . ىعملاو

 هقيقحن كيلع ضمغ اه-ه

 باوصو « « نييرصبلاو نيرحبلا دنعو ١ . . . 1"ه ص ىف ءاج

 دهع ىف ملاعلا ءاكعأ مظاعأ 55 نب رحبلا لهأ مهو « ( نينار حبلا ١» لوألا

 ءىلاللا جارختساو صوغلاب نونعي مآل « ًاضيأ تقولا اذه قو نييسابعلا

 رددلا جرختسمل « لاأللا عمج « نيلاأللا دنعو : لوقي ”هنأك ؛ مهر نم

 عم نورجاتي مهنأل « ةرصبلا لهأ ىنعمب نيرصبلا ىناثلا باوصو  هعئابو
 ف ةيهانتملا عوب رأا كلتو « نصلا نيصو نيصلاو دنهاك « ةيئانلا دالبلا

 . نبرجاتملا رابك : نييرصبلا ىعمب لوقي هنأكف « دعبلا

 ىأ + « فذُق باهش هنأك ).: رسفت ق 5488 ص ش قى ءاجو

 ناك ام : انلق (  هب فذقيو ليللاب ناطيشلا رثأ ىلع ١ ضقني ىذلا, بكوكلا

 نوكي نأ ريغ نم ضقنت بهشلاف . ةيفارحلا ةريخألا ةدايزلا هذه نع كانغأ

 دحر كن .ةفيلطلا نس نموا هز "يوما أ الو نطايش مث

 - ؟ قيقدلا قيقحتلاو قولاو رونلا رصع ىف نحنو لوقلا اذه لثم كلثم

 بهشلا نع لاقي ام ةيرصعلا ةيكلفلا فيلآّتلا ضعب ىف أ رقت نأ كلئكمي ناك امأ

 عجارف « ةثيدح ةيبرع فيناصت كيدي نيب نكي مل نإف - ؟ مجلاو كزايتنلاو
 معجماتاطعو,ر 80ه110عو, 8[هزلعو ةاهمأع5 ىلع ملكت ةيسن رف أ رافسأ

 معرماتتط وأ , 84ءاعم# رأ 5600أن285 1 آظهلاذم8 5اهك ةيرزيلكنالاب و

 - ةيبنجألا ملكلاب ةيبرعلا ظافلآلا ةاباقم - ؟

 « برغلا لهأ تاغل نم اهرغبو تايزيلكنإلاب تايبرعلا لباقُت ام ريشك
 اهمإ لقت مو (1326 44 ص ىف . اهيلإ لقنت ىلا ةغللا ىلع هبنت الو



 ىنيبو ءالعلاو ءابدألا نيب د

 ش قو . سأرلا فحق وأ ةمجمحلا ىنعت ةيسنرفلاب ىهو « ةيزيلكنا

 « ةدارجلا ىبعت ةيزيلكنالا ةملكلاو « بدنمل 0312551082625 ١٠1ا/ ص

 رج الص 01 تء1علك6أ لاقي امنإو ؛ ةيزيلكتالاب هل لباقم الف بدنجلا امأ

 20 ٠١8 ص ش ىنو 00111115 15 ملعلا ناسلبو

 ءتلقو 6322621 ( 47 ص ش ىو ) - . اهيلع هبنت حلو « ةيزيلكنالاب ىهو
 انه ديرت تْنأو ٠ برعلا دنع ةيسنرفلا ىنعت ةملكلا هذهو « ةيحنرفآلاب

 3 أعم ةيزيلكنالاو ةيسنرفلاب ى ىه ©8582681 و . ةيزيلكنالا

 .  ةيزيلكنإلاب ال معلا ناسلب اذه 7/ةعقال5 لرولا "04 ص ش ىفو

 4 0600012 جنرفألا ءاملع أاهيمسيو نذآلا لاخآ د 55 ص ش فو

 ءاملع ىأ جنرفألا ءاملع امأو « ةيزيلكنإ هذه تال عحصر اذه بلو
 ,2ظ]]1100]1 65 ا ويتسف مهنم ناويحلا

 ذهو .084-18/314 ةيزيلكنإلاب ىهو . . . ى مهلا "8 ه ص ش ىنو
 وه باوصلا نأ عم « كلالعه2 58612 .: ىملعلا ناسل ىف اهلباقي ةيزيلكنالا
 .1102لءانسم ة/انعضانا0 (راطيبلا ننا عماج وأ) راطيبلا نبا تادرفمؤ درو ام

 , امان 2ءمعطط6 : ملعلا ناسلب ًاضيأ اهلياقب و 40179715 . ةينانويلابو

 ناسل ىف سيل ذإ ' نيب راهب رار يل ا عر ىو
 . ءاطلا ىلإ 0 ضعب ىف برعلا اهلقن نإ و ءاط نينانوبلا

 ىدنع. ىذلاو « ليوطلا رولا مدح قل املا نع لاو
 ىق هنم دارملا وهو « ضيبأ أ مظع رث ئاط : اهنم « ىتش ىنانعم موجاعلل نأ

 ضورلا ىهانتي هنأك » : ليق اذهلو « ضايرلا داتري هنأل « رعاشلا تيب
 ةهتدجاو نأ 2 66-1162011 نييسن رملا ناسلب وهو . ( م وجلع

 ةدايزلا هذه كل نبأ نف ؟( راقلاب ىلطملا ١ ليوطلا ريعبلا وه موجنلعلا نأ

 ؟ ( راقلاب ىلطملا

 يك



 ٠ ظحال ناويحلا باتك ٠/4

 اا ظ
 ٠ ىش تاظحالم 0

 رشا وحس اهنظأو ( ريبانزلا ءاوكسك اهيفوالا 1 نرضى فرك د

 مهنمو ) نويقارعلا اهيمسي ًانويب اهل ىتتبت م ارحلا هذه نأ كلذو . « رببانزلا

 ليقو » : ام١ ١ صصخلا 10 رئاوك عمجلاو ةراوك ( ظحاجلا

 عضوي مل ( لحنلا ) هينأبت تيب : مضلاب ةراوكلا ليقو « ايالخلا راغص رئاوكلا

 - . ها ( رئاوكلاك ةيلهألا ايالخلا : تاراوكلا : سوماقلا ىفو . ها« اهل
 ظ . . كيرحتلاب نفّصلا روبنزلا تيب ءامسأ نمو

 ريشأت أ ىدنعو 0 ريالا دحاو ريسأتلا 07/١" : ١ ص ش قو

 ريشأتلاو » : 17 : ١ صصخلا ىف لاق . رشآت اهعنجو ةمجعملا نيشلاب

 : نيبلخناك « ( ةدارجلا بنذ ) بنذلا سأر ىن ةدقع ىهو ءانثألا : ًاضيأ

 باب نم ىتنشلا انه ريشأتلا نأ ىدنع ىذلاو . ها « . ناترشألا امه لاقيو
 وأ هك ءانثأ د نأ مولعمو . ةدقعلا ىبعمب ميمعتلا وأ قالطالا

 . بدلا وأ يلا اهدحأ عفدي ( 53024 ص عجار ) ًازوزح

 ناكسإو ةزمه ا حتفب ى مهو اهطرضت ملو « ىناهدجألا (( ١٠6١ ص ىو

 ىهو . ةدادشم ءايف ؛ ةروسكم نون مث « فلأو ءاه اهيلي ؛ « لادلا حتفو مجلا

 وأ ( رصقلاب ) ًالقابلا ىلإ انيس ا ( اهدِجأ ) ىلإ ةيمرإ ةبسن راوي

 : اهريغ ىلإ ٠ اتللجو ء ايدجو « ايفلبو « ارادقابو ( دملاب ) ءآلقابلا

 يادوب ىإ جرب يادوب اردنا يحتم اولاقف

 . اه رئاظن ىلإ

 ظفلتو « ةثلثم ىازب ( اهدرأ) : كلا ةسسراقلا 2 ) 06 )و

 : ءارلا طاقسإب « ( اهرد”رأ ) رصق ( اهدّرأ ) « ةيسنرفلاب 3 فرخلاك

 « هسوؤر ددع ىف ةاورلا فلتخا دقو . ( كاّنتفلا نمّدتلا ) ةغللا كلت ىف اهانعمو

 + ناعللا ناظيقلا وهو .::لوألا تقلا نإ ١ فو ”ةعساابن راع ىراصتلاف

 ةيسأ رلا اياطحللاب مهدنع ةفو رعملا ى ركلا عبسلا اياطححلا ىلإ ةعبسلا ا زهرتو



 ىدبو ءابلعلاو ءايدألا سد 3/:

 . ةهارشلاو « دسحلاو « ءاشحفلاو « لخبلاو « ءايرمكلا : ىهو « عّدبسلا

 نود ىراصنلا ىأر ىلع فقو ظحاحلا نأ رهاظلاف . لسكلاو ٠ بضغلاو

0 

 نأ ىأ « نيثدحملا سرفلا هز لف طرود نيالا ةرفع اج( اطار

 يزل يبا للكورد ةرنولا هز عابس ةملكلا

 « عضولا ةميدق ىه لب « ةثيدحلا ةيسرافلا نه تسيل ةملكلا نكلو يدع

 هناونعو 2 ةيناملأ ف : عوبطملا ىيتاللا ىمرافلا ّس هاف مع عجار 0 هني كن

 )ل مل. 7011615 : 1ة1202 : م61510© - 111111 1555١ : : ةينيتاللاب

 نومدقألا نوينانويلا مهف « ًاسورأ ال اسوئر هل نإ : لاق نم كانه نأ امأو
 : ىتامورلا فرح اب همسون ام ندنتلا اذه نومسي مه-إف « رمسلا لهأ نويفارلا

 .فلتخم دج 2 طسولا سورال مجعم عجار نمو . 117016 0ع |عرمع

 اهنأ ىلإ بهاذ نمو « ةعست اهنإ لئاق نف ؛ ندنتلا كلذ سوؤر ددع ىن ءارآلا

 يل ةثام اهنأب ةعامج تلاقو « ثوسمخ
 ف ًانودم ىري هنأل : ًاحيحص سيلف « زئاجعلاو ةعابلا ثيداحأ نم

 رز اا وب وجم

 . هدعبو ريكألا ردنكسإلا ليبتق « ةقراغألا وأ قيرغإلا

 ىهو ةيغابلاةفئاطلا ىبعمب « ( ةيغابلا ) نع ةفرحم ( ةعابلا ١ نأ نظنو

 . بذكو لاطتساو قحلا نع ادع اذإ : ًايغب ىغبي نالف ىغب نم لعاف مسا

 نع نو داعي ةقرشملاو رمسلا لهأ قم سادلا قشاق رهمج ةغالاز ةاريؤ

 فق اهانعم خاسملا خاّسشلا مهفي ل املف . فيجارألا نوةلتحنو نوبذكيو قولا

 ىف اهانعمو اهعامدس اوفلأ دقو « الار اي اكن ارعضو « ةرابعلا هذه

 قايس اهم مقتسي انه اه ىنعم ال نأ اولهجو « ةعاس لك ىف لب « موي لك

 مالك وهو -« ناكدلا ثيبر ىلع هلهأ هلعجب ةرمو) : "14 ص ىو

 يك
 رع رش



 *آ/أ ظح اى ناويحلا باتك

 ثيبر ( سوماجلا لهأ ىأ ) « 'هلهأ هلعجي ١ : باوصلاو . هل ىنعم ال
 ىف هنوسحع هلهأ نأ أ + سيك وأ يع كرو نفسو فدا ناك كلا
 "ماوه ا هاذه نأ ضوعبلا ىذأ هلع عقديل ناك دلاك ضرألا ةعفت رم ةريظح

 راوجم « حئاطبلا ىف مويلا ىلإ لعفي ام اذهو . ةضفخنملا نيضرألا ىلإ أجلت
 ظ ْ . ةرصبلا

 اذه رركت دقو ء رخآلا زمه حصفألاو « « ىرمتست ال » : ”س اهيفو
 . اهريغو 7٠١ ص ىنامك ًارارمأط حلا

 ظافلأ هذهو « ريضن رقبع كلذ ىف وهو 0 : 4 س ١6# ص قو

 ع ىدرلا : رقنعلاو . ريضن 'ر قتع : باوصلاو . 0
 عوبطملا ؛ ىعمصألل رجشلاو تابنلا باتك عجارو . ضييبأ ماد ام ىدرملا وأ
 روتك دلا هرشانل 2 189/8 ةنس « نييعوسيلا ءايآلا ةعيطم ف تورد ئ

 . ”8 ةحفصلا ى ريغه 52

 ندرألا ى سيلو . « راقلا فوج قوخ قرخ دق ) : 1١23٠١ س اهيفو

 , أ ريثك ًاراق » كانه نأ الإ ؛ مالكلا اذه حصيل « تفّرلا ىتعمب ريق وأ راق

 ةرخصلا وأ « لابجلا نع عطقنملا ريغصلا لبجلا ىهو ةراق عمج راققلا نأ ىنعمب
 500 هنعمل 1 يع ا ةيعفلا
 7 هريغ كود انه هب ىدملا

 ب اوي ملا 5 س ١5" ص ىو

 « اذه اددهع ىلإ ةلبألاو ةرصبلا ' رثكت قعاوصلا نآل : ) اهيف (

 . عيبرلا لصف ىف ةغيلب ا رارضأ امهيف
 . ا“ ةردثكلا دالجألا سفنلا ىف ١ ءامدقلا تأرق امو ١ 05 ص قو

 00 : دج عمج اهنإ لاقيف (  دالجألا ) رسفت نأ انه نسحب ناكو

 مجاعملا ىف اهنع ثحبي الو « ىراقلا اهانعم ىلإ ىدتهيل ' , دلما وأ ر ةسلا

 . اهركذت ل ىلا



 ينوب ءاللعلا و: ءايدألا نيب 3

 حيحصتو . « رْمدللا علتبي اك . . . رمحلاك داع اذإف 5١" : ١ ص ىفو
 ظ رجلا عاتبي اك ... رمجللاك داع اذإ : ةرابعلا

 : نسحألاو , ( تالا هقراف اذإ كمسلا تومياك » : 5١4 ص فو

 . ءالا قراف اذإ كلمسلا توك

 هب ىل دهع ال ريمعت اذهو (  نتعطق نم ةبكرم ١ : اا ل علو

 3 ءاجملا وهف عطقملا امأو . ا ناف رح وأ نظفل نم () ؛ باوصلاو : ًاةباس

 .. ةظفللا وأ فرحلا وأ « ةملكلا ال

 5 000 ) ةقربلا 0 : ناقيش رتب » : ١ نيا 0

 . ةكفثدلا لب « هك

 ىلع ىأ ء نيتمضب باوصلاو « « سنك ىلع» : 5س 4١١ ص نو

 . بعص و بام لثم « سنك

 ىرأ الو « ساجنيتسا ةرابع لقنب مهتفرعو « ةذبارهملا 48١ ص ىفو

 نأ نيح ىف ٠ ماا نع كنراص لها فإ تار ءلا مالك نع كلودع ببس

 نم ”٠١ ص فارشإلاو هيبنتلا ف ىدوعسملا لاق دقف . مهيلع اوملكت فلسلا

 نيب طئاسو مه . سمخ اهمظعأ بتارم سرفلل تناكو » : جنرفإلا ةعبط

 نب دلا ظفاح : 0 وع عي ةقعو لام نعبو كلما

 : ( ذبولا ناذبوم ) وهو . : (ذب ) و ( وم ) مهتغلب ندلا نأل

 تاغ قف رق ةيطوم مهدنع هتترمو . ةاضقلا ىضاقو ةذياوملا سيئر

 ةهةك ر ةملكلاو (. .. ةسائرلا ىف ةذباوملا نود ( ةذبارهلاو ) . ءايبنألا

 « ميق وأ مداخ وأ ظفاح ىأ (ذب ) وأ (دب )و . ران ىأ ( ريه) وأ (ره)

 ظ . رانلا مداخن : اهلصحمو

 يك



 لو ( نمرهأ » كلذكو . اهاد طبضت ملو « تشدارز » 555 ص فو

 ى ءوطخم ظافلأ اهلكو . « دزومراو بساتسبيك ١ : ةيشاهلا قو . طبضت

 تّبشمداَرَز ًاضيأ لاقيو . تش دارَز باوصلاو - . اهطبضو اهمسر
 سرلف مجعم عجار ) تش هرازو فقع درا رويدتس ةرارو تشم رار

 ظ ظ . ( اذه لبق روكذملا

 4 نسمسدأو ا نءءارهآو نمرهأو 3 ثمرها اذكه ٠ نهرها طيضتو

 « نيبارهآو « مضرحاو 2 كفو ع نسميرهآو نهرصاو

 ظ . ةينيدللا مهبلتك ىف ٠١ ىلع هلم رمهأو « نمتيرهأو

 زر و 20 -هرأو رسمرأ ( تبتك م دزوهرأ أطخو ( دازسمرأ طيضتو
 هاك هو ع«

 .درزمرواو

 وشن انك نوكر نأ ين قذلاوب . "انه هاق' سلف «يساشسيك :امأو:

 امأو . 35١١ : ؟ نودلخ نا خيرات ق5 قيناقتيك ا ويساتمك

 ريهشلا ذيرملا تشدارز روهظ لبق ناكو « بسارط نا وهف بساتسبيك
 7-5 الو (١١ه ةحفصلا ىف ةبروأ ةعبط ىنو رببلل ةيقابلا راثالا عجار )

 . كاذ 0 نأف . نايحألا .ضعب 2 هر اهيف مالعألا نإف ةمانهاشلا

 اذه انموي ىلإ دوهعم رمألا اذهو . 4" ص ىف نجا نادي د ركذ ءاجو

 و 1600106101[ ةيسن رفلاب ا نجلا ف ؛ صاخن عونب فورعم وهو

 امنيح ًاباجلع أ راثك ًائيش ناديدلا هذه نم تلكأ دقو . 612551

 . 1895 ماع ىلإ 1888 ةنس ىف ةسنرف ىبونج ىف 2/166 سين ىف تنك

 قو 6« لانو رك ردأل / ىلع ًامالك 5 نض ندا تاركذو

 نذذه ىلع ليوط لاقم درو ع "87 : ١ رثآلا ةصالخ هباتك ىف ىبحما

 : عجا رلف . نتيإلا
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 وهو دادغب نييشت ىلع تملكت دقو . ةيكاطنأ نيتترك أذ ١84 ص ىو

 ةنس ةيتوريبلا قرشملا ةلجم ى ًاضيرتع ًاليوط مالك « ةيكاطنأ نسيّتدتك
 ثحن وهو 7“ ص ىلإ هو 0 دلحملا ىف ( ةنس "* لبق ىأ ) /1 ١١

 ْ | . [ ريثك كلبجعي

 رك ذتأ الو ) اهيلع ةليوط ةلاقم ترشن دقو . 00010 قو

 : وهو صيخلتلا لك انه هصّخلأ ام اهيف تركذ (ةعوبطم ىأ فو ىتمو نا
 82351115605 : نم ةعوطقملا ( ةلصاب ) : ةينانويلا بيرعت ةلصألا نأ

 . ( ىرسدلا عجار ) ًاضيأ مسالا اذ مهضعب اهامس اذهلو ؛ ةكلملا ىأ

 قيرف اهنظو . ( ةلصأ : ىف ىريمدلا عجار ) « ( ةللكملا ) نورخآ اهامسو

 « ( رامهاش ) نومدقألا سرفلا اهاممو . كلذك تسيلو ( ”لصلا ) اهنأ

 ةيحلا : اهانعم نوكيف . ةيح ىأ ( رام ) و « كلم ىأ ( هاش ) نم ةبكرملا

 . بلملاب ( راهمش ) : نيقارعلا ماوع اهل لوقي نآلاو . ( ةللكملا) وأ (ةكلملا)

 ف راعملا ةرئاد عجار ) ىنانويلا ظفللا ىلع ء قيليسابلا : . اهكاممأ نمو

 , راتفصلاو رفّصلا : اهئامسأ نمو .  (ءابلا فرح ىف ةداملا هذه ىف ىناتسبلل

 عجارو ) فضرلا ةئفاطملاو ةقردق ناو سمدودلاو « رظانلاو

 0 . (9718 : ٠١ قرشملا ىف هانبتك ام

 ىف اهيلع ”الاقم تعضو دقو . 77؟ ص ىف ساّسدلا لع تملكتو

 . ةاثركاو هالال/ ه مت "ا ا

ملكت دقو قنا رفلا ىلع ةيفاش ةملك لقت ملو
 : 17 قرشملا ىف هيلع ٌت

 . ©32281 - وجل ةيسن رفلاب وهو هل هذي

 باتكلا تانسح م

 ٠ نيل سلال قئاالم تابع 0

 م



 قفلت ان تينا ىلا تاقيقدتلاو :تافيتحتلا نأل + ةيلغ ايههفأ ىلا ةلدلا

 نم ًائيش ددعأ انأو : ربدتملا ىورتملا ثحابلا اهيلإ لصي ىلا ةياغلا دعبأ
 , نساحلا هذه

 كنإف 1 ةيذأ رمل تايآلا صعب تايثإ ل ؛ ظحاحلا ىلع دمتعت ملت انإ -5

 0 هتيئأو لصألا تعءجار

 تايبأألا ضضعب كلتعجا رم ىف ثاهانلا كبعت ريدقتلا لك ردقأ ىنإ - ؟

 ىلع « نيفاتخملا اهءاحصأ ىلإ وأ . ىلصألا اهيحاص ىلإ اهتبسن ةفرعمو ةيرعشلا

 ىهو اهريغو 445 و "14١ و ١١" ص ىششاوح ىثامك .٠ ةاورلا اهلقن اه
000 

- 

 . كمت

 صعب وز : 5 ص ةماكلا هذه لصأل تلتف ريعم ؛ ىشهدأ انت دبا“

 « نعافألا هذلوأ از: لفارس ل لاق لاعتو كراقشا: نأ 1# ءاينآلا كنت
 زربم ققحم نم كرد هّلاف (1 : ") ىّنتم ليجنإ نم اهنأ ش ىف اهيلع تقلاعم
 ! ! نابشو بيش نم : نارقألا عيدج ىلع

 ضعبل تاياورلا ضعب ةمس ةفرعمل رداصم ةدع عجارت كاتدجو - 4
 ريل الهو. اب نادت كاسب زك 41ش ال تادقحتلا ودع و وشنان
 عيتتلا اذهل رانك ًآمايأو الاوط تاعاس تف رض كلنأ ىلع لدي ذإ « بيجع

 . شهدملا

 ىخن راتلا كئارقتسا نع ءىشب لقي ال ىوغللا كقيقحن تيفلأ ه
 مهنطاومو مهنامزأر مهتاةبط فالتخا ىلع لاجرلا مجارتو ىرعشلاو ىنادلبلاو

 قف ءاجامو . ريملطقلا صوصخم ” ص ىف هتتبثأ ام قيقدتلاو قيقحتلا اذه نف

 : فشلا بيرغ عمج نافشخلا : ش ىن كلوق نكل « نافشحلا نع 458 ص
 ةكرح ءاحلا ةكرح طبضت مل ءىش لك لوأو . برغأ « ... ءاحلا ثيلثتب
 تاغللا هذه ىدحنإ هك وروبف له# ةبارغلا نأ مد عرتلا قالو كلا
 فشلا عمج ند 0 حابصملا نأ كلذ ىلع دز ؟ اذام مأ نالعف ىلع ةثلثملا
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 نالعف ىلع حوتفملا لعف عمج دورو امأو . تنأ هتيسن دقو « فوشحلا

 : لوقتف ... روثو دغوو دبع و ”شّح : هلاثش « لوألا روسكملا

 يدع ”هلاثم لوألا قوسكملا عمجر ... ناريثو نادغوو نادبعو ناشح

 دودو روك" :هلاثم لوألا مومضملا عمجو ... طيخو رّنو ونقو ونصو

 ظ ؟ ةبارغلا كلت تيقب نأف ...روسو دوعو

 ! هيلع رابغ ال حيد ديرألا ددصي 45١ ش ىف هتركذ ام 5

 لقاعلا ريغل لقاعلا ريمض لعج ىلع كمالك َءاج ٠١١ ص ش ىفوا/

 ! بابلا اذه ىف لاقي ام نسحأ نم

 ةلاسرلا ةمتاخ 4

 . ران سباق ةعرسب ةعيرس هدام ا ع اك لا هتركذ ام لك

 تبتك ٠١ فاعضأ ةسمخ وحن ىف تاظحالملاو تاعلاطملا كلت عقت تناكو

 ىلا بهذلا ىعاس قرس انك ىه اهقرس ءايقشألا صوصللا دحأ نكل . انه

 ىايإ هتأفاكمو ىتافل زا ىرك ذ ىلإ اهادهأ هللا همحر  ىزاغ كلما ناك

 هتنود اهو . ًاءوي ١7 اهتباتك قف تخلس تنكو . مهاردلا سيك عم اهنع

 قاروألا كلت نأ ىأر ال قراسلا نأ مرج الو . تادقنلا كلت ضعب وه اند

 ىمسجو ىركف ىوق اهيف تغرفأ دق تنكو . قازمم رش اهقآزم ًاعفن هيدحت ال
 تاهّوف نم جراخ ”هواوشو « قاطي ال ا دلي ى نحت و ءانضإ ىب.ةنضأف

 ظ ظ ْ ! اهرش هللا اناقو منهج

 لذت اماقرأ ةطوتلا فاعمل نو عينم را را نا درا كك
 رخآآ ىف اهيلع تهبن ىلا طالغألا حالصإ ىراقلا ىلع لهسيل روطسلا ددع ىلع

 كل ىتاحيحصت نم هيلع قفاوت ال ام ىف ىنعجارت نأ ىسعو - . باتكلا

 باتك نم ثلاثلا ءزجلا ىلع ىتش تاظحالمب كيلإ تذفنأ دق ُتنكو
 .هرخآ ىف اهارأ نأ عقوتأ تنكو ؛ عبارلا دلحمنلا ىف أ رثأ اه رأ ملف ٠ ناويحلا

 يك



 1:4 ظحامل ناويحلا باتك

 سيلو «قاطيال ام اهليمحتو سفنلا داهجإ نم ةدئافلا اف الإو ."ىإ اهتيسن عم
 كلت تعمج الإو « لامهإلا اذه بيس فرعأ نأ ئسعف ؟ ةدئاع ىندأ مث

 اهيفو : اهسفنب ةمئاق ةلاسر ىا وأ ةلجم قا رشنت ةلاسر قى تادقنلا

 ماوس رابعا ىلا تاقيقحتلا

 ةقيقدلا كتاقيمحتب ةقداصلا ىناهن كيلإ ىدهأ : ةملكلا هذه 0 قو

 ىلع ركشلا قدصأ كركشأو . رين ركفت لعو : ى ىدملا ديعب رّبدت ىلع ةلادلا

 . ةنيمثلا هذه كلترده

 دادغب

 ا اا اا و ا ا اا ع ١ ينال



 ظحاحلل ناويحلا بانك

  ريبكلا ققحما ةلاسر باوج:

 لمركلا ى رام ساتسنأ بالا

 ظ (*)نوراه دمحم مالسلا دبع ملقب

 ع ا كك

 « ءارغلا « ةفاقثلا » تاحفص ىلع 'ةعئار "ةبيط « ةديركلا كتلاسر ىبتغلب

 ةيائعلا كلت كلل تركش ام "لبق نمو « ةحيحصلا ةرغلا هذه كل تدمحف

 كيلإ ةصاخلا ىلئثاسر ىف ةعرابلا

 « ناويحلا باتك ى امترطس ىتلا كتالاقم رصم ىف سانلا لبقت دقو

 اذه تحفصت دق كنأ مرج الو . ًاقح اديفم ًايركف ًاجاتن هب نولبقتي ام رخ

 , هايافخو هقئاقد ىلع ترهظو « اما ًاحفصت باتكلا نم عبارلا ءزجلا

 . الماك ثاماملإو « ةقيمع هيف كلتا رظن تناكف

 ريخ نم توح ام ديفأو «٠ كتلاسر ةءارقب ئزتجأ نأ تدرأ تنكو

 امي اهضراعأ الأو « صيوع نايبو لكشم حيضوت نم تعمجو « رثك

 تدرأ تنك . كملع لياجل ايدحت وأ « مم ركلا كلماقم ىلع الواطت رغلا هنظب

 ' دع كوسا لط ىرأ قلدنا وكل و عاقل

 ؛ كتلاسر تنّمضت اميف « ”قحلا هجو نع فشكأ نأ كزيجتسأ كلذل

 نم هب تمستا امب مستأ نأو : دل ا :ةطخم "هلأ ايجار

 قنا هتطتو,٠ قلتا ىخ

 ةدعقلا ىذ نم 6 حج راتب ةفاقثلا ةلجم نم ةيناثلا ةنسأ نم ٠١غ ددملا ق ترشن (*)

 . م٠191 ةنص ريمسيد 1١1705 ةنس

 يك
 رزعردنا اذع



 1 ظحاحلل ناويحلا باتك

 رسول ق ثدحت أسف « او كنلاسر تسق دق كتدجوو

 . تءنطصا ىذلا

 عبطلا فال ظ

 لاقي ٠ ياي كاراوب لغتلا كدا داداه سلا عااكم دايارااملا

 ٠ . هضغبأ ىعمب « هيلقيو هولقي هالق ٠

 طبضلا طالغأ ظ

 ناهربلا ىف امب ًادهشتسم ( جوتسرتلا ) امباوص : تلق ( جوتسرللا)

 نإف ؛ كمسلا نم ع ونلا اذه ىلع نالدت ناتملك امهنأ ىل رهظيو . عطاقلا

 . (كوتشرب ) فاكلا باب نم ءابلا لصف ى « ىلوألا ركذ دق سوماقلا بحاص"

 هذه ىف قيةحم نم تفضأ ام رظناو « ةديج ةفرعم هتغل فرعي ىدابازو رمفلاو

 مجعم كلذك و ع( 5١ ب "هو : "”" ١ ناويحلا ىشارح ىف « ةملكلا

 | . 717 ساجنيتسا

 ٠  ( 46هائعف . يلا اذه طفت هنود ( مطارخ مل تراص :

 ءوتن اهيف رهظ ىأ - فنألا مدقم : موط رخللاو - ”مطارخ مل تحببصأ .

 يبحمم 0

 ةذاقلا عسل“ تلق . ([ كلذك 1 كلذ ناك اذإو )

 ىعملا ةم ىف كقفاوأ انأو . اهاودب مقتسي ؛ مالكلا نأ تيأرو : ( كلذك )

 سرحت نمو . ةملكلا هذه بلطي ظحاحلا تاوادأ كل م ( كلذك ) نودب

 تنأف . هقرافت داكت ال تاءزال بتاك لكلو « كلذ هنء فرع هبولسأب

 تنأو « ًاءهرصح نعلا ىف ةئقافلا 5١ ( : ١ ص ه4 ) ةفاقثلا ةلجم ىف تل

 ىهو ( "7امرصح نويعلا ىف أقفب » : تاوئس عستب كلذ لبق ًامضيأ لئاقلا

 ةنس ىف بألا ةرضح هرشن دقو 76 س 50+ ص لياكإلا باتك نم نماثلا ءزجلا 0(

 0 . !١98

 :عردبا ادع
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 يك 0-0 0 5 ا وسب

 :#" 11-2018 س و1 : 5) رظنا . بسحف ناويحلا باتك نم عضاو»

 ال 000 :4 مس“

 : باوص اهنأ قمللاو . طلغ ٠ نيشلا رسكب ( لكشلا ) نإ : تلق 8

 ©) ماوعلا رحب ىف ءاجو . « رسكيو « لثملاو هبشلا : لكشلا و : سوماقلا ىو
 .عور# ٍةغل قى لرقئ اف ؛ "7 هاكش نم رخآو : دهاجم أ رقو» 8 1١" ص

 ! ؟ اهم

 فرصا طالغأ - و

 هب نأ نسحب ناك هلإ : تلقف ٠ رعش ىف (هرفاظأ ) ةيلك تدرو 66
 / يرام ر ايو تجر هنيخ نا

 هاا را تحلم نم لب يسع اك اطهر ةوزكلا ف نشل ؛-لق

 نوزيج اك ظ موكا اذه لكم نم مايا كدلخ نورد نييفوكلا بهذمو

 : ميركلا نآرقلا كلذ ىف 1 فا مهتجحو . فرايصو مهارد وحن ى ءايلا ةدايز

 ل ىلأ ولو » : : لولوي نيام ليألاو يبقا اظج هلو 0,

 00 ىف ءاجو (ةردعم) عج رعد داو لصألا

 ظ د لك ىف ىصحلا اهادي قنت
 59 ”داقنت : .مهاوبللا" ىف

 لبارس : روفصعو لابرس ىف زاجأت نيفوكلا كلغ“ نبا قفاو دقو

 ( لعاوف) ىئتسا و . في رايص و 0م : فريصو قف قو © رفاصعو

 را ا ل ا ا وب ويوم سوو وس يعور سئس م فس مس م مص سمس م سوم

 : ١601 قشمد عبط ىلبتحلا نبال ()

 . ه8 ص ةروس (؟)



 ظكم ظحالل ناويهلا باتك

 : ؟ ١ عماوملا عمه كلذل رظنا . ًاذوذش الإ ء هدنع ( ليعا وف ) هيف لاقي الف

 - 1١8 س7: 45 لا ير عبط ؟ نري ل

 ْ ظ .( ١ 81/ عض ل

 ( نسدراشتيرو ساجنيتسا ىدجعم ) 5 نإ تاق: 5 ص فو

 نيمجعم ساجنيتسال نأ هانعم نإ : : تاقوتنا رقلا ةغل هفرعت ال دّلوم ريبعت

 ابءاوص تلعجو . ةعبرأ عومجملا نأ ىبعت . نيمجعم ًاضيأ نسدراشتيرلو

 ىهجو ناب قرفن فيك ىرعش 5 ) ا ساجنيتسا مجعم )
 نم دحاو .لكل.نأ ”ةّره اه ديرآ اذإ - باوصلا اهتلعج ىلا ب ةرابعلا هذه

 1 نيصخشلا نأ. ىرجخأ ةرم ام ديرأو : ًاصاخ ًامجعم نيصخشلا
 ا

 .؟دحاو مجعم عب مص و

 ىلع 0 : ىلاعت هلوق َّى ءاردس أ ىعت كلعلو + نآ رهلا ةغل ىلإ تيرشأ لقو

 ةديعب ةيفالخ ةلأسم ا ( ناسل ) درفأ ثيح «م ر٠ نب ىسيعر دواد ناسل

 نأ راّدعاب . 0) نقره ننمضت ىلإ ةفاضإلا ةلأسم ىهو « انتلأسه نع

 اهيف فالحخلا و اهليصفت. رظناو . مالسلا امهيلع 00

 .. عملا باب ةيابع ق(هأ ١١ عماوملا عمه ىف

 ( ىجع ) ةملكف . هيلإ فيضأ امنا زج سيل ام ةفاضإى هف هبله انتلأس» !هأ

 ىلع درو ام نأ اهيف نييرصبلا بهذمو .. نيصخشلا دحأ نم زج تسيل
 كلام نا امأ . قوق ركلا هاف عومسف - ةقياطملا وهو - ل اصأألا فالخ
 . تفلسأ امك ٠ نومأم ريغ هذه انتلأسم ىف سبالاو .. سبللا:نمآ اذإ هساّقف

 الا هه تورمألا عب اارغا « ىترابع ى هيلإ تبهذاف

 . حصتل ةرابعلا لبق ( واولا ) موزاب تلق (اءاج اذك ) 75 : 54 ص ىفو
 ماحقإ 25 ىلر عدي اه :٠ افا دصقأ : 5 مالكلا هعوص دولا ام 2

 وأ ولا

 )١( فاطعلاب نيقرفم ىأ .
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 ىيبو ءالعلاو ءايدآلا نيب

 . ( سلم ) باوصلا : تلآف ( ءاسلم روحص ) : تلق "!١ ص فو

 هتعن حصي لب ردا حن اال ريغل رسكملا عمجلا نأ تينع

 نييوحنلا نم ًادحأ نأب بألا ةرضح ف ربعي بهذم رهو . ءالعف عمج لعض
 تيرقتسا كنأ ءالضفلا ضعب مخ سلجم ىف كنم تعم دقو . هب حرصي مل
 نم ضعب تأطخو . ةدعاقلا هذه كل تاحصف برعلا مالك نم أ ريثك

 .:ةشسلا ضاشلا ردلز# ل 2 >

 هيلع ىرج ىذلا ودنلا اذبم مالكلا دعاوق دييقت نوكي سيل : لوقأ انأر

 قدأو 3 ةطاحإ زكا املع ا اوناك ىادقلا نويودنلاف غ بألا ةرصح

 ليلقلا ىلع الإ عاطن مل نيذلا نحت انم : مهبهاذمو برعلا مالك ىلإ ًاهابتنا

 , مهتيداب ىف بارعألا نوهفاشي اوناك مهو . ًابوتكم  روطسم انيلإ لصو ىذلا
 ذاذفألا نويوحنلا ءالؤهف ٠ برعلا تاغل نم ةضايفلا ةرخذلا مبدل تناكو

 و ياعم 50 ولو . ترجح ام

 يوي اا ص ايا هرظح ق اوددرت

 : ىرخأ برآم اهيف ىلو» : : كادت هلوق وحن ثنؤ لا درفملا

 : ه ناويحلا ىف هسفن ظحابجلا لوق ةض راءا صوصنلا نم ءاج هنآ ىلع
 دما نادلبلا مجعم ىف توقاب لوقو ( ءادوس ةراجح ليحتستف ١ : " س /٠١

 لرّت دقو . « ةبلص ءادوس ةراجح اهيف نآل ةرصبلا تيمس امنإ 195 ( : ١
 نيمعانلا نإ لوقت ال مذ نيمانلا ةدايز نم ( ءادوس ) ىف ةرمهلا تابثإ نإ

 لامهإ وأ 2في رحت لامهإ « ةملكلا هذه وحن ىف تازمهلا ضعب اولمهأ
 ظ يا

 م؛؟ ءاّقيلا ىفأ تايلك (1)

 نوبتكيف . نكاسب تقبس نإ أطخ ةزمحلا فذح نيمدقألا ار ءالع دعاوق نم (؟)
 . ه١ ةيرصنلا علاطملا . (ارخ )ءارخ وحن



 ىه امنإ طلغب تسيل ةلجدلا ١» : بآلا ةرضح لاق ٠١١ ص قو

 . ىدرولا نال هتيببو « ( سيلجلا ةهزن ) ىف امب دهشتساو . « ةفيعض ةغل

 . هيف امد شب نأ ملاعل و ال باتكف علوا ىلا نيتلفنا ةهذز امأ

 ىلع نب سابعلا وهو ؛ ريبعتلا ةكاكرو « ةغللا فءعضب كعلاطي لجر هفلؤمو

 بتكك نم تاك وعد . ءاااك هلم قنات ىو غرف ؛ ىكملا ندلا رون نءا

 ١١7١ ةنس ةكم نم هتلحر هيف درس . شوهملا دارطتسالاب ةعرلملا « تاالح رلا

 : 1 رمال نى تت ىنثا تقرغتسا ىلا

 : لأب ةالحم ىهو ةريثك ًارارم هيف تءاج ( انمار ةملك نأ قملا ىو

 نع هئثيدح ءانثأ ق كلذو . هئاشنإ نم ره. ىذلا همالك ى تدرؤو اننكلو

 ريخ ىف ( ةلجدلا ) درت ملو . هيرصاءم ةغلب ثدحتي وهف . 217 قارعلا ىلإ هتلحر

 : او ىذلا ىدرولا نا تيب ق الإ ٠ ىورم حلاص رعش و .كييععي

 ديرو عرعر فروا ١. سيل و

 ( لأ ) لوخد عنم ىف صاوغلا ةرد نع تلقن ٠١ ىلإ مت نأ عيطتست و

 هلخدت ال دادغب ربم ةلجد و» : نادلبلا جعم ىف ت ت وقاد ؛ لوق ( ةلجد ) ىلع

 :  حاحصلا ىف ىرهوجلا هاورو - بلعث لوق كلذكو . « ماللاو فلالا

 ظ . «مالو فلأ ريغب ةلجد تربع : لوقتو»

 . حيد رغ مالك اذه »: تلف « فرعت ال ةفرعملا نإف» : كفو

 . هل ادي و هددو أ 4 هلاَو امب ًايقطنم وأ ان هوساو بألا ةرضح نأ ولو

 . ٠ لصاحلا ليصحت نم كلذ نإ » : ةروثأمللا ممترابع نولوقيف ا

 لب ! ةفرعملا ابل ف رعت ةقيرط انل ركذ مهنم ادحأ دج ملف نويودتلا ام

 ظ وم و

 ١ : 1١5 -١١9(. ) سيلجلا ةهزن )١(

 . هصقلا مم ءادنلاو « ةفرعملا ىلإ ةفاضإلاو « (,لأ ) لاخدإ ىهو )١(



 ىنيبو ءايلعلاو ءابدألا نيب 584

 : لينلاو تارفلاو : ماشلاو لصرملاو ةلداو ةرصبيلاب داهشتسالا امأو

 :اهنع ريعي ام ىه لب ٠ بألا ةرضحح ىري اك 3 في رعتلل نهيف ( لأ ) تسيلف

 ٠ تافرعم تاملكلا هذهو . ةمزال ةدايز ةدئازلا ( لأ ) اهنأب ةاحنلا فرع

 :مجلاك : اهعضو هءضو نراق « اهنم ءزج ( لأ ) و . ةيملعلاب لب : لأب ال
 اهمأب اوةونيل ةدئازلاب اهنع اوردع دقو . ()دمحأ نم ةزمهلاو رفءج نم
 : مو ق تءاججح ىلاك فهي رعتلل تسيل

 فيرا دل ا يا اولا ىلا ىه ا

 ىبعم ىأ « لصألا ىلإ ةيملعلا نم اهيف رظنلا لقني أ ٠ لصألا اهم حملي لب
 ىعام 0 مالعألا ىلع هذه لأ لاتغدإو . ملعلا هنم لقن ىدللا لصألا

 . 0580: ")ناوي ملا ىثاوح رظناو

 : ألا ةرضح لاق ( ةيوا> اهدححاو . ءاعمألا : اياوحلاو 5١) ص فو
 ظ ا 0 توج يارعلاوب اذك و

 نوحي 06 1 ينم والا ةقرضح نظ اك آلا سنو

 . ( ءايواهلا ) وأ ( ةيواهلا ) نوكي نأ حصيو - ركذ امك - ( ةيوحلا )
 عدجلاو . .. ءاعمألا نم ىوحت ٠٠ ءايواهلاو ةيواحلاو ةيوحلاو » : '”ناسللا ىو
 ةب واح - 'عمج تناك نإ لعاوفو « ةيوح عمج تناك نإ لئاعف نوكت اياوح

 اياوخو ةيواح : مثيلا وبأ » : ل رعايا

 ناويحلا حرش ىف اهتبثأ ىلا ةزابعلا نأ ىلع حيرص ليلد . تد روأ ىذلا

 .( ومع و5 : ١ ) نابصلاو ىومشألا ()

 وو وو س58 :18) برعلا نان (؟)

 :عرّدسا افع



 104 ظحامحل ناويحلا باتك

 اهلوأ ىف فلآلاب ( نبا ) ةملك تبتك ئنأ ىلع تذخأ ١45 ص ىو
 وه « دحاو رابتعال فلألا هذه عضخت نأ تيأرو ء رطسلا لوأ ىف اهعوقول

 دق بهذم اذهف هترهش وأ هدجو دلولانبب وأ هدلاوو دلولا مسا نحب اهعوقو
 ًاضيأ حبمص بهذم ىلع ترج ىنكلو . حيحص بهذم وهو « تنأ هتتيضترا
 عرطسلال وأ تدرو اذإ اهوأ ى : تلألا .تابثإ ىنعأ (رصم 5 ؟ اندنع دئاسلا ره

 ىبيروهلا ىئافولا رصن ةمالعلا بهذملا اذه تبثأ دقو . اهرمأ نه نكي امهم

 !: 0 171/8 عبيط 11/ س 1/١ ص ةيرصنلا عل لاطملا

 : اهمسبر باوص تلقف , اذكه ( اوءاجو ) تمسر ١١4 ص ىو

 « رصم ق هيلع فرعءلا ىرج ىذلا ره لوألا مممولا نأ بير الو ( اوواجو )

 نأ وهو « حيحصلا بهذملا وهو « انذيمالت هنقلنو انو.لعم انقل ىدذلا وهو
 . "2اوءوبت « اوءرق وحن «٠ فذحت ابتروصك دم فرح اهدعب ةزمه لك
 واولاو فلألا ىهو « ثالثلا اهروص نم ةدحاوب رو الأ اهفذح ىعمو

 ءايلا قوف وأ ٠ اهلحم ىف ( ء) اهلكش اذه ىلا ةعطقلا عضوو . (؟)أءايلاو
 . ””ماجعإلاو لكشلا ثودح دعب ثداحرمأ «زمهلا لدب نيتروصملا واولا وأ

 م1 راو دك واو ايسر ىأ عودا "ىلا روس فانز ”امأوج
 تنقل 0 « تعد قف فيعض مم 3 ١ ىف بهذُم

 د ةوروق ل لع

 مملا حتف باوصلا : تلق + محملا رسكب ( سيطانغملا) ١١؟١ ص قو :
 سوماقلا ىف تطرض ابنأ ىف لوقت اه « ةدمتءملا ةيبرعلا رجاعملا عيمج هادو

 . ًافيآ رسكلاب نييعت طبض ىزا ريشلل رايعملا ف تطبضو « رسكلاب ملَق طبض
 . هيلع لوصحلا فرش ىببتكم لنت لف طيخا طيحم امأو . تلّقن امهنعو
 . ةيب رعلا ناز وألا ىلإ برقأ رسكلاب ةبر هللا ةملكلا هذه طيض نأ ع

 هيو 3

 . مو ةيرصنلا اا : م) ةيفاشلا حشم)
 00000003 55 ةيرسعلا علاطملا(؟)
 . 55 ةيرصنلا علاطملا (؟)



 ىببو ءايلعلاو ءايدألا نسب 55

 يول ا اريل فيول( قا را حور

 تاكاردتسالا ىف ةياورلا هذه ىلع هبنأ نأ ىتتفي مل انأو . بوس ع

 ها ا اوال ف ىبلا ىلوألا ةياورلا امأ . 7

 ناورلاو (77؟ : ١ ) نايلا ف تدرو ىلا ةياورلا ىهف  اهتلازجو اهانعم

 . ظحاحلا مامإلاةياور ىهف ( 10:52 )5:1١”#

 نع باغ دقو . ( قئارفلا ةفارخ تبثأ ) ىنإ : تلق ١65 ص ىو

 , ىخيراتلا اهانعم حضوي امب ةيفارحلا ظافلألا كلت ريسفت نأ بألا ةرضح

 ىوارحص شحو لوغلا : تلق اذإف . تافارلا كلت تابثإ هب ىتنعُي سيل

 سيلف - نيرشعلا نرقلا ف شيعي لجر انأو باناورا رو اراكتا كح

 ىلع ًابجاو :سيلو . ىخمراتلا اهانعمب ةملكلا كلت رسفأ ىننأ الإ كلذ ىنعم

 اذإو . ا  .لقعلا هرقي ال قفارخخ رمأ هنإ : لوقأو ا نأ

 ( 1515 ) سيزيإ ركذ هتارابع فيعاضت ىف دروو ًايخم رات ًآباتك رشنأ تنك

 ( 051515 ) سيريزوأ اهجوز ةثج ءا زجأ تعمج ىتلا ىه اهنأب اهلرسفو « ًالثم

 , (110205 ) : ساروح اهدلو اهنم تّبقعأو « ةايحلا ىلإ اهثدرو

 هذه داقتعا ىف نيرصالا ءامدقل اكراشم نوكأ وحنلا اذه ىلع اهترسف اذئأ

 0 ! ؟ ةفارحلا

 .اهيلع اذأ مكحأ نأ لبق اهيلع مكحم ؛ ةملكلا هيف تدرو ىذلا رجلا نأ ىلع

 . فقثم رصاعم ىأ ركف وأ « ىركف نأ بألا ةرضح موتي نأ ىنفسؤيو
 دقو . ةرهاظ ةفارخ هنأب هسفن ىف خرصي امو « نالطبلا رهاظ وه ام لبقي

 تاراشإ اهيلإ ريشأ فرس : هذبم ةهيبش ىرخأ ذخآم بألا ةرضح ىلع ذخخآ

 . اهعضاوم ى ةريسي

 هيلإ ىهتني فورعم دافس تايه سيلو » : ظحاجلا لاق 17 ص ىو

 ةاقالم نم نوري ىذلا الإ كلذ ىف سانلا دنع سيلو . نايع هيلع فشو ء ملع

 ةاوالم ن* ٠ ابارص تلج « هبحاص ىلع امهنم لك ءاوتلاو « ةيحل ةيحلا

 يك



 44١ يسال نايا انك

 باقي هتككل و . هتاذ ىف نسح اذهو . ةعمالا اهنأب ةاوالملا ترسفو « ةيدل ةيحلا

 فورغه دافس اه فرعي ال اهنإ : لوقي وهف ء بقع ىلع ًاسأر ظحاجلا ةرابع

 مث « نايع هيلع فقي ال : لوقي فيكف . نايع هيلع فقيو ملع هيلإ ىهتنب
 ةرابع نأ كلذ دعب حضوف ! ؟ هنونياعنو هنوري سانلا نإ : كلذ دعب لوقب

 ظ . بير الب اه.قسي

 518غ وأ 5188 ةينانريلا نم ًاذوخأم ( عاجشلا ) تلمج ١1/58 ص ىو
 اك ترقلا نكلو م نفع نإ قيس ءاهو: ..كتوكفلاو قارطإإلا يد
 اهيفف « تايحلا ىن ةرفاو قئاقد مهتغل تتعسو دق : بألا ةرضح فرعي
 مهدالبو . اليصفت اهواصف ةرثك عا ونآل ةرشك ءامسأ

 ؛ ةوحولنم أوداحو أم ٠ نانويلا ريغ وأ نانويلا نم ارم ءاريسأ اودحعم نأ نع ىغ

 باتكو . تارحلاب ةصاخلا ظافلألا نم رشثكب رخ زتاو ضيفت ةيبرعلا ةغللا بتكو

 ليصعت ُُى ةرهاظ هقد انيريو 0 اف الع اء رك دب هكر لس نال صصخا

 . ةعاجشلا نم ذوخأم عاجشلاف ٠ !7تايحلا نم ةرشك عارنأل برعلا

 َْف مهف ع تايحلا دالي

 ديج هجو وهز ( قبعأ الو ) اهءاوص تلءج ( ىشعأ الو ) 19١ ص ىو
 ىف انأ اهتهجو دقو . ( قلعأ ) ىهو . اهلبق ىلا ةدلكلاب اهتنرق اذإ حلاص

 - حلاص ديج هجو اذهو . عرسأ ىبعدب ( قلعأ ) نركت نأب 5708 ص لييذتلا
 . ناهجو ا.هف ( عرسأ ) ىهو .' :اهدحب ىبلا ةملكلاب اهتنرق اذإ ىرأ اميف

 . ٠ لجالجلا تاوذ ليخالخلا ىلحلاب انه دارملا » : تلق ”58 ص ىو

 . اهدحو لجالجلا تاوذ ليخالخلا .نأب ىلحلا رسفت دييقتو . تد رطتسا م

 ةغبانلا رعش نم اهسفن ةحفصلا لو . هتشي اه سيل

 م مقاعق (هيدي ىف) ءاسنلا لحل ٠

 )١(الخصص 8م) :85-1١5) (.



 ىببو ءالعلاو ءايدألا نيب اا

 : تلق « رخو رادس قارح نيب ٠ : زجارلا لوق 786 ص ىو.
 ةرجش ىهو ةردس عمج ىهو ؛ قئعك رادس وأ بنعك رادس باوصلاو

 . ةفاح عمج  ىه ىلا ( قاوح ) ةملك كريسفت ةعص نم معنميو . « قبنلا

 نادم يدب درك الز انإ نشتاق 7 ٠ ريلادرأ رجلا باع حب
 ظ : رهو اهنم دارملا نيعي اهلبق تيبلا نكل و : ء ىش ىأ

 رعقلا ديعب ىأرم ىف لظي ٠

 ءاجل م ءاما تال رظناو . م رجال قيمعلا ءاملا : انه رعمتلا ديعيب دارملاو

 2 (3790-: 378: 4 ) ناويحلا ىف

58 #0 

 .(تا) : اذكه ةظوسملا ىنعمب ( ةحوتفملا ءاتلا ) 1؟4 ص ىفو

 نحن اندنع ثراوتم حلطصم اهنأ قلاو . ىتاحلطصم بيرغ نم اهنإ : تلق

 انءانبأ هنقلن نآلا نحنو « مهنع هانثروو . مهئابآ نع انوابآ هثرو : نعيرصملا

 ةظوب رملا ءاتلا وه رخآ رظن حلطصملا اذهو . انس رادم عيمج ىف انذيمالتو

 نومدقتأاو . ن رخأتملا مشن ولا ءاملع تاحالطصا نم حالطصا وهو )ه (

 . نول ري اك َ حالطصاالا ىف ةحاشم الو . طف ءاهلا مسا اهيلع توقلطي مهنم

 « طق ءاثلاب ءاملعلا ضعب اهنع نعي  تركذ ىلا ةطوسيملا ءاتلا نأ ىلع

 لا 00 07 ةرو رح ءانلا : اهيمسي مهضعب و ٠ ءىش ةدايز نودب

 ردصأاو» : بالا ةرضح لاق . ( ىديم ريلضم ةلأسم ) ١85 ص و

 بتك ىأ ىردأ تسلو « موقلا بتك انءجار ام ىلع . ءابم متع ال ىميملا

 ءامكما هلم مرد نم م مع راتب .ةفاقثلا ةلحن ةيناثلا كسلا نم ١٠٠١ ددعلاب تررشن («)

 | .ما١981١ ةنس رياريف 4 قفاوملا

 2. (قالوب ؟؟ س 1848 : ؛ ) نايصلاو ؛ !4؟ ةيرصنلا مااطملا رظذا )١(

 كم
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 اهضعب ركذ . ةرشثك ءاهلاب ةموتخلا ةيميملا رداصملا نإف ! ؟ تينع موقلا

 ىضرلا ماهإلا درسو !/ ( فالوب عبط "18 ؟4ا/ : ١ ) هباتك قى هيوبيس

 اهن» ةحلاص ةفئاط ( "١ هال عبط 4 )١ : ١/٠ ةيفاشلا حرش ًُق

 . ةكلهمو « ةبتءعمو « ةملظمو : ةزجعمو : ةعملهو : ةدمحم : كلذ نمو

 تلفكت ةيوغللا ىجاعملا نا ا ا ةص وج هن قوق وين 1: قفا جب أ ةفار ةهافا

 اذكبو اذك نعو اذك هلأس » : سوماقلا ىفو . وحنلا اذه ىلع درو ام تابثإب

 ردصملا اهنيب ركذف « ةلأسو ًالاستو . ةلأسمو . ةلآسو . ًةالاؤس .. ىعمب

 . ( ةلأسم ) ىميملا

 كلذل كلوأتو ( لشغ ) مج نأ كلّذظ ( ةشرشغ) ص فو

 نانو اديرش ا ودع وكت ذا فرئألاو م رمسلا نووك ناجع رانك

 . ةرودكلاو ةبوهصلاو ةنوبللاو وهسلا

 ترد) : حرشلا ىو . ( روشتلا تار ) : ناملا ىن ءاج 0١" صىفو

 لاكشإلا ببس لعلو . ( هتمحا ) باوصلا تلق ( هتدقوأر هتيدحأ : رونتلا
 : رسفملا همزتلي ال رمأ كلذو . نأملا ةرابعل ةقباط» حرشلا ةرابع تأ رق كنأ

 ىلإ مالكلا رسفملا بسني نأ تاملكلا ريسفت ىف ةهئاشلا بهاذملا نم نأ ذإ

 : لكتملا ءاتب . ىععأ ( رونتلا ْت رح ) لوقأ نأ حررشلا د تدرأ انأف . هسفن

 كترضح 1 ةهبشلاو ككل ثدح امم.كلذ نف « ةثن ملا ءاتب تنأ الآ رقو

 ج رختسا : أيقن مظدلا ىل ١ : ىلوقب 4 س ىف ( اهتماظع تتقن ) ترسف ىنأ

 . ( اهيقن تج رختسا ! اهماظع تن ) لقأ ملو : ؛ دمت

 سيل عدجلا اذهو . واح عمج : ىضلاب ءارلاو ٠ : 5و ص اش ىو

 هنأ قحلاو . ( لذتبمو ىسايق ) هنإ : تلقف « مجاعملا هن رك ذ امم الو . ًايسايق

 : اخد رطم لاتعتف ىلع لعاف ن رم فصولا عمج نأ ذإ ؛ لذتبا الو سيق !

 دقو 3 ولت كا مخ ل نب ل أ . صرقنملا ريغ ىف نكلو

 .( :١١5١ +) لنوخحخالاو( دال“: ؟١ مماوهغام.د (1)



 ىنيبو ءالغلاو ءابدألا نيب 5

 ب انساق ضل هنإ للا وقو تينَع 6

 . هترثكب جت الف صوقنم رغ هاج ةريثكلا هل ءمألا ن٠ تركذ اهو

 < .٠ ردانلا نم ناتاهف ( داصو ؛ ٍناج ) ريغ صوقنملا نم نهيف سيلر

 : كلام نا لاق ام كلف ىنو . ءارسسو راسو « ءارتغو زاغ ًاضيأ ردن

 هلعافو لعاف لتئفو

 اركذ اميف لاخلا هلثمو

 اسست امل” رمملا ل ناكو

 ءارآلا ىف ماهوأ-4

 نع سيج ) جوجأمو جوجأي نإ تاق ىلا ص صم ؟ سس ىو

 ايندلا ىف هل دوجو ال قاحلا اذهو » : كلوب كلذ ىلع تبّقعف ( نييورسألا

 ىأ وأ ضراعت ىأ نيلوآلا نيب, سيلو . خلا ( . . . هفرعأ ىذلاو . اهلك

 ىويسأ ملقإ وه ىنادمهلا هركذ ىذلا ( ايتوقس ) مهنظ ىف. براضت

 ملقإلا دح لعجو . "؟سداسلا ملقإلا باعصأ ىنادمحلا مهاعج دقو . بير الب

 الفأ . ؟”قرشملا ىلب ىذلا ماشلا رحب ىلإ خلب ربن ىلإ نيصلا ضرأ سداسلا

 ىلع قلعأ مل ىنأ ىلع تذخأ ١١9 609178 و 7٠8 ةحفص ىو

 بألا ةرضح نأكف . ( ًاءهرصح نيعلا ىف أقفت ) تافارخ اهنأب تايورملا هذه

 ىبأد نم ناك .نإ ام كلقحو الو . تافارحلا هذه رقأ ىنأ هسفنل معز دق

 !ذه ةساردل هسفن بصن : ىردغ نم لجرل نوكي امو ! ةفارخ قيدصت

 .م8س 5 ص برعلاةريزج ةفص )١(
 . 7١ س 5 ص برعلأ ةريزج ةفص (؟)



 46 طظح اول ناورحلا باتك
 ا ل

 ادن ا ايلا

 لصف نّييبتي نأو « ةرهاظ ةفارخ وه ام زييمت ىف رثعتي نأ « بتجعلا باتكلا
 ثوغرلا خالسنا ةفارخو ( 7١8 ) كوشلا ةفارخف . قئاقحلاو ليطابألا نيب ام

 .اهتيفارخ ىلع هيبنتلل ىكي اذهو . ( معز ) ةملكب ناتر دصم ( 116 ) ةضوعب

 ىذلا ئراقلا نإف ( 7٠١١ و 7٠٠١ ) ىف رابحألا بعك ثايورم امأو ظ

 ىت هل بصنت مالعأ ىلإ رقتفي سيل + ناويحلا باتك ةءارقب هسفن هثدحت
 تاذ « تايورملا هذه ىلع هرصب عي نيح ليبسلا هب ”لضت ال ىك « هقيرط

 ' , ةصاخلا ةرهشلا

 هوز نأ عم « فلألا طاقسإب ( كهرب نب ىبش ) ةباتك اأو

 '”مسرلا ءاملع بهاذم نم حيحصلا بهذملا رهف ا ءا ىحب

 نكسب ال مم رلا نأ فسؤملا نم ؛ ًاليتف ىدجم ال رمأ مسرلا ىف جاجحلا نأ ىلع

 . نولواحلا لواح امهم : هاوس نود صاخ بهذم ىلع هيف سانلا عمج

 دقو . ةمايقلا ةسينكب ةفورءملا ( ةمادسقلا ةسينك ) ركذ 4/1 ص ىو

 حيجرت ىلعو ( ىماس 57 : 5) ناويحلا ىف درو 1٠ ىلع أدامتعا «:مب ماب اهتتبثأ

 هذه ققحت نأ دحأل زوجم ال ) هنأ كترضح تيأر دقو . ةيسنلا 1 ترا

 ناكل ياهيه عايل ةروكشم ةفطاع هذهو ( ىراصنلا ريغ /ةيمستلا

 : شيتفتااو ثحبلاب مهنيب هنولوادتي « ًاعيمج رشبلل كلم خيراتلا نأ ف رعأ

 خيرات ىف نورظني نيملس ا ريغ نأ ىرت تنأو . قيقحتلاو ناحتمالاو

 ةهيفتس## :كيتاك "ان ,هراكفأو مهاو ,ةأ مهنم لبقتو ٠ هاكر نيملسملا

 مسا قيقحتل ضرع نب> توقايو . ًاصاخ ًابيحرت اه بحرشو « ةحلاص
 ةيمست نع ثدحتي وهف . ىوه هتطلاخم وأ ض رغ هتقيقحت ابلشي مل ٠ . ةسيئكلا

 ينو لو لقألا ىلع ىرجهلا ثلاثلا ن رقلا ذنم ؛ ةمل اعتم ةفورعم تناك

 مل ةيمستلا هذه نأ اك . سانلا نيب كلذب ةفورعم اليوط ًارهد ترب املأ

 1970 ا - سل ورب برس جاسر بسس روس سس هس و ب سام سا سس ماس

 . ١١ سا ١ال4 ةيرصنلا ملاطملا(١)

 :عردنا افع



 ىنيبو ءالعلاو ءابدألا نيب ] 1.

 00 000 لو رعلا هن

 : صنلاا الد

 112 : 1 ويصفسمر 1ع تاجاتتعأد 01 طع دنا ع

 21 ( 36م5 6م:

 تعاش ةيمست ىهف َ  ايسنوأ ةيمستلا هذه ليلعت ل 0 ناكأ

 ًاقيقحت اهعيثأ امنإ انأو . ' "بير الب ظحاجلا اهانع ىلا ةيمستلا ىهو « ًانيح

 ةمهم َنِإف ؟ نوكي نأ هبجلا ىدذلا ىحنراتلا عضولل ًاةيقحن ال 2 ظحاحلا نضل

 ثنأو . فلؤألا هدارأ ىلا ىظفللا صنلا تانثإ ىف دهتجم نأ رشان نك

 رع ثراحلا تيب ةياور ىف ظحاحلا صن تبثأ دق 0 ادع

 م اما ” ىرتاتلا

 ل 00 ب دو
 ةديدخلا ةيمستلا وحمت اناحأو . 9 نآرقلا هيك راسا كر 9

 ضرعو « هاوثم نم ثعب مرا بحاص نأولف . اهيلع ىعتو ةميدقلا ام ريظن

 .( نءو نا لا راكنإ ه 000 1١ هيلع

 ! ريغت هبيصي رهد دعب عما لل؟ ىردي

 03000000 سا 0ع ص ىو

 اهانعمو تانا28 : نم ةينينال ةملك ةءموصلا : تلقف « هسأر ىن ةقدل |

 ماد ام ىبرعلا قاقتشالا نم رمن 1 ىرحأ كنا , قيقد ء ىبش لكو ةمقلا

 ( عمص ) ةدام ىف رث داسلا ىبعملاف هلا ى ًاعماج اضيفتسم

 مق ) سوماقلا ىف ةماق ةسيئك ةيمستل رخآ اليلعت رظنا )١(

 . ٠١١ ةبوتلاو ١؟ بازحألا ةروس (؟)

 .ه5 نارمع لآو ؟ 4 حتفلا ةروس (©)



 1: ظحاملل ناويدللا ساتك

 لكو تابنلا نه ققدملا كللهدملا : ءاعمصلاف ٠ لعألا ةقد وه ةيب رعلا

 عموص لاقيو . ديرتلا ةورذو ٠ . سنربلا : ةعموصلاو . دعب حتفتت ل ةموع رب

 ١( :جارلا لوق هي ايوا قلد اذإ : ةديرملا

 اعموصو 2 هدراث هئقد دق

 أهل لصأ ادوجو مادعن نأ ل ابق ةملك ٠ بب رعتب م <ين نأ هيي ع

 ناك . رئاظنلا هدم اندجوو لضألا انلجو اذ ى ,درعلا ىوغللا قاقتشالا نم

 ظ . ةيب رعلا ىلإ اهت ميال هذ نأ 3 ا ركلاوب

 هقيقحت ضغ اه-ه
 ليللاب ناطيشلا رثأ ىلع سقني هنأب باهشلا رسفت 488 ص ش فو

 انأو . نيملسملا ةماع هفرعيو ظحاجلا هانع ىنيد ريسفت اذهو . هب فذقيو
 هنأك ٠ : رخال لوقا ىنمع ىذلا وحنلا ىلع ظحاجلا ةرابع ريسفتب فلكم

 لهم نأ نسحتسملا نه ناكو . ليوأتلا اذه ر مغ غ ىلحتع ال ف ذك تاك

 ىشاوح ىف قباسلا ىنالك ر رشثإ تلق انأف . 1 تك جف راع لفرع

 .«بقا باهش هعبتأف  ةفطخلا قرصع اللا (9باتكلا قود : ةحفصلا

 . 0 نيطايتشلل آموُجُر اهاَنْلَعجَو ١ : "هللا لوق كلذ نا تيعاو

 ازيد اهرع كرم اه دع رس تل كمت ناو "1هلورقو
 و نكي ا

 ”نآلا عمتسي نس عامسلل دعاس اهشم 0 انك انأو 95 اهشو

 لما نمل 0 ماعلا ذي ١ : ©7هلوقو 2# ا دصار ًاباهش أ دجي

 1 تااج لك نيم نرف ديو قعألا

 دسم عصي

 (رعخ ؛) ناويحلا ١(

 . ٠١ تافاصلا ةروس (؟)

 . ه كلملا ةروس (+)

 . ه4 -م نجلا ةروس (4)

 . مل تافاصلا ةروس (ه)



 ىدبو ءالعلاو ءاردألا نب ْش 54

 ةيوناثلا انسرادم نم ايندلا قرفلا ةبلط هف رعي ىذلا « ىملءلا ريسفتلا امأو

 ببسلا دوجو عش هض راعي الو ىيدلا ريسفتلا اذه عم قانتي ال هلإف ؛ رصد

 . بير كلذ ى سل « ةينيدلا ةلعلا دجوت دق ى ملعلا

 ءاه امل 0 ا ير رقلا ىف ءاج دقو

 "ن٠ ”ةراجح اًهيلع اناتطنمأو اهدافاس اهيلاع انتج انرلهأ

 رطهأف» :(؟4-6 وويل رب ىف ءاجو « درضن- ليجس

رلا دنع نم أراذو اتيربك ةروستعو مودسس ىلع ب رلا
 ساقو ءءامسلا ن* ب

 ةينيدلا ةلعلاف . ش6 ا د ندملا ناكس م مالا لكو ندملا كلت

 مدحجلا لإ را ةيسلؤا . 000 مهضرأ ا فئاذقلاو

 ش 00 لش دو ةيطإلا ةب وقعلا ىلإ ةراشإ ءامسلاو

 ()_ م -_

 . ةيبنجألا كلاب ةيبرعلا ظافلألا ةلباقم <

 ىلع كركشأو . اهناغل ىلإ ةيبنجألا لكلا كسا نأ ًاقح ىتاف

 سانلا بجع ىفقني سيلو . ركشلا قح كلذ نم ىنناف ١ ثاكاردتسا

 00 عسأوو : كت ريغ قدص نم ىجع و

 : ةملكب بدنحل ىزياقم ٠١ ص ش ىف "ىلع ركتت كتدجو
 ةملكلا نأ قولاو ةدارجلا ىعت اهنلإ : تلقو : ةيزياجنالا 05

 زيمتي ىذلا ٠ دارجلا نم ريغصلا عونلا كلذ ( بدنجلا ) الإ اب دصقب ال

 .م1دوهةروس )١(

 نم امل وه ١84506 ةلس رماع نه ؟ م راتب ةفاقثلا تاج نم ١١5 ددملاب 0 (

 يك



 عسسل ميسا

 441 ظحالل تاويتخإ تاكد

 ف راعملا .ه ةرئاد نم ع ون ةدام ىف . ©")ريرصلاو نارفتقلاب

 0 5 دلحلا نم 5058 ص ةيناظب ,ٍرعلا:

1! 

 (  1طقإل ةقع عورم م6131! ا ظ 1 01 1[

 2083 عقؤر, لاتع 10 طع عمموأ 0ء7ءا1همرمعلا هأ طع طتمل 1هعد ©

 2150 140: اطعتع داضلس] أنوف آ/ا/طنعط 15 8ععه2ع221119, ١ طال 20

 24525, 2 نقع ه2 0( طخ طقتع هملال) . ظ

 سوماقلاو فولعملا مجعم ىف ةماكلا تممجرْت حيحصلا هجولا كلذ ىلعو ٠

 . ةلوادتملا ةيبرعلا هياكل نر رتامو 0 مجعمو ىرصعلا

 ًاحيحص سيل - 6 ةيزيلكنالاب هل لباقم الف بدنجلا امأ ) كلوقف

3" 

 فرامملا ةرئاد نم حضتي امك 1961056 ةي زياثإلاب اهلياقي + طنلاف ةدارولا امأ

 . قطانلا .اهلكشو اهفصو ئرت ثيح ( ١5 : 59١-545 ) ةيناطي را

 ى امك « مهيلإ ةردانلا هتالحر نوخرؤي مهو . مهدالب  دوجولا ردان.دارجلاو

 . 77997 ص

 اهم داري !م ا ريثك 1000565 ةيلك نأ ركذلاب ريدج وه اممو

 فراعملا ةرئاد ىف . قيقدلا رغ وأ ىاعلا لا.ءعتسالا ىف نكلو ( بدانجلا )

 ظ : ىتأي ام 87255802267 ةيئاطي رلا

 ( "طع مهصع !هعنأ زك هزاعم ةمماتعل 10 همز دطعططة#» هأ

 طلح !؟ةجمتلالو 12 15 5121أ 528غ 5ع "1 عر 0811 1عأ ع5 60 01+

 21 0ءوامالعألا6 5م165©6) .

 ات دنا اا سس ساس يوب

 )١( م) صصخلاو ناسللاو سوماقلا : ١75 (.

 ةنس ةرشع ةعبأرلا ةعبطلا (؟) ١91794 .

 مكن س ءطل]ل2عط*5 12130229 : ًاميأ رظنا (م) .



 ىنيبو ءايلعلاو ءابدألا نيب 500

 ( سيتراخ ) : اهباوص تلق . ةينانويلا ( سيط راخ ) "8/4 ص ش قو
 ءاطلا نأ ”قحلاف ؛ ةتحم ةيرهاظ ةرابع هذهو . ءاط نينانويلا ناسل ق سيل ذإ

 : و « ةيزيلجنإلا 121! : ىتملك وحن ىف ءاتلاف . ةليقث ءات الإ ءاطلا
 ةيررعلا ءاطلا نم دشأ ىه 5 : ةقيقحلا 0000 .ةيسن رفلا ©08[20020 

 وأ ةينانويلا ىف اهل دوجو ال ءاطلا نأب لرقلاف .. رضسو : راطإ -: وحن قف ىلا“

 . عقاولا ىلع طبضنم ريغ -- تاغللا نم اهريغ وأ ةيسنرفلا وأ ةيزيلجتإلا

 تاغللا ىف صاخ فرح اهل درفي مل داصلاف ٠ داصلا كلذ ى ءاطلا لثمو

 : ةملك رحت ىف ( © ) وأ ( 5 ) نيسلا فرح اهنع ريعي لب « ةيبروألا
 . ةيسن رفلا 0

 : ملظلا تعن ق ةمقلع تيب 757 ص ش ىو

 هؤجؤج عرشلا ىصعك ةعاضو
 موجلع ضوّرلا ىهانتب هنأك

 تض رتعاف « نارطقلاب ىلاملا ليوطلا ريعبلا هنأب ( موجلعلا ) ترسفو
 رئاط ) انه ( موجلءلا ) ةملكب دارملا نإ : كلوقف امهدحأ اأ . نيضا رثعايب

 ىلطملا : ةدايزلا هذه كل ننأ نم ١ كلوقف رخآلا امأو . ( ضيبأ مظع

 ظ , 29 راقلاب

 ىرابنألا ن ,ال تايلضفملا حرش ىف هباوج دجن كنإف ىناثلا ضا رثعالا امأ

 : موجلعلاو ١ : ن منلا اذه هيفو 145١ توريب عبط 1١-١١ س 4 4 ص

 .4 نا رطقلاب ىلطملا ليرطلا ريعبلا

 1 ل يل ا مسوس

 لطملا ) وه ناويملا يئاوح قى هتبثأ ىذلا اطظغالا ناف . لثنلا ى بالا ةرضح اهس(١)

 ظ . ( نا رطقلاب

 يك



 هدأ لفح اى ناويحلا باتك.

 مسوس و

 ىف اك « رعشلاب ءاملعلا ضعب هب قطنو « حيحصف موجلعلل ك ريسفت.امأو
 داوس هّبشف « ليللا وه لاقيو » : ًاضيأ هيفو « ه س 8١6 تايلضفملا حرش

 . ريعبلاب لّوؤت نأ ةملكلا ريسفت ىف م.دقملا ىأرلا نكل . « ليللا داوسب ملظلا

 ةملك نأ حرشلا اذه ديؤيو . ىرابنألا نا دنع لاوقألا لوأ هدجتو

 هنهو . ةرادس قل عصي ىذلا ريعبلا ةفص نم ةذوخأم تيبلا لوأ ى ( ةعاضو )

 : "7ةمصلا نب ديرد لوق

 عضأو اسهيف بمحمأ عذج  اهيف ىتيل اب

 . هابشألاو رئاظنلاب لوؤي نأ هريسفت تاجرد ىوقأ ىبرعلا رعشلاو

 رعشلا اهم اورسفيل ء'اهوحنو مج جاما ىلإ نودمعي نيذلا نم ريثك ىطخم كلذلو

 جوانب را شوو يرق لالا ءارجأ ىلإ ارمي نأ قرد . ىبرعلا

 2. فلاسلا تيبلاب ًاهيبش درو اممف . هيلإ رظنيو ضعب نم اهضءب فيخأي
 . (9جي ةفرط لوق

 هنامالظ لديغا .نايتكتو

 اهمأب فاق 55 بلا نه ضاخناب ناملظلا هش فيك رظناف

 دق وهو . نارطقلا نم تئنهو تيلط امب ًادوس نوكت اهنأ ال ( برجلا )
 اك + كلحنو هاداوس رهظيف ءانّملا فّثكي درللا نآل ( 'رصتخلا ) مويلا راتخا

 عئار قيقد ريوصت وهو . دسحلا عضاوم نم ىرب اميف رشقتلا ةرمح رهظي هنأ

 شيرلا نم هيذخفو ملظلا قنع درجت انظحل اذإ . لبإلاب نادلظلا هيبشت ى

 ظ . امهمرمججو

 ٠ ١ لبإلاب ماعنلا نوهبشيو . ماءنلاب لبإلا نوهبشي ًادبأ برعلاو

 )١( نجنتوج م١1 ةريسلا ٠ ىزيرقملل عامسألا عاتمإو ) ١ : 4١8 (.

 عبط ؛؟ ىرجشلا ن مآ تا رات (؟) 111

 :عردنا افع



 ىيبو ءالعلاو ءابدألا نيب هد

 رثك :لوألاو . قلللاو قللخلا نم ريثك ى امهكاريشا نم حضاو

 ظ : (17ديبل لوق ىناثلا نمو

 0 تاففلز م بضاوخ نما ًاطيمخ رصخو

 ”لافالا ”قركو اهلاثر ”نأك

 . قرولا لبإلا راغصب ماعنلا راغص هّنبش ذإ

 ىش تاظحالم

 : 8) صصخمنلا ىف هديس نءا' "صن تلقن "1 5

 بنذ ) فذلا سأر ىف ةدقع ىهو ءانثألا : ًاضيأ رشأتلاو » : ( )١ا/#“

 (ءاثألا ) ةملك ىلع :تينبو « ناترشألا امه لاقيو « نييلظاك « ( ةدارجلا

 . تيلب ام

 ىعمب ىهو « مضلاب ( ةرشألا ) نع ةفرحم ( ءانثألا ) ةملك نأ قحلاو
 ةملكلل أ ريسفت « ةعومجملا ( ءانثألا ) هديس نءا لعجم فيكو . ©0( رشأتلا)

 ىلع ةلادلا ةملكلا هذه رق ةيناث ةرم سكتتي مث ( ريشأتلا ) ىتعأ « ةدرفملا

 . فيرحتلا ىلع ىعطق ليلدل اذ نإ ! ؟ ثنؤألا درفملا هب رسفي امب عمجلا

 ىلإ كلذ: ريشي « ناترشألا امهل لاقيو » : هلوقب هديس ننا بقع دقو

 : . ةرشألا) لاةيف ًانيح ظفللا اهل د رفي نيمضنملا نيبلطلا بشت ىلا ةدّتعلا كللت نأ

 بهذ ام نأ ىعم ىري نأ بألا ةرضحل لهف . (اترشألا ) لاقيفانيح ىثيو
 ظ 'ىمتفألا تع ىف ىجنلا | ىبأ لوقف ا ؟ باوصلا نع هب دّعد دق هيلإ

 -« اهرساتول ركلتع اهروماتا <

 )١( :؛ ) ناويحلا : 5٠١٠؟(.

 تاسللاو سورعلا جاتو سوماقلا (؟) .

 :عردبا ادع



 6.0 ظحامحتل ناويحلا باتك

 ىعم لصأو دلجلا ( ريسأتلا) ةملكب داريو « هيف فيرحت ال حي
 : هدعب زجارلا لاق دقو . ناويحلا حرش ىف تبثأ انك . رليسلا : ريسأتلا

 اه ريعش ىلع ىرخت ىحرلا رم

 انث”دحم ظدحاجلاو تننظ ىلا ءانثألل ديدشلا توصلا اذه نوكي سيلف

 ( 90سإ الو نبعب دجوت مل ) 20 ق ىلا ءانثآألاو زوزحلا كلت نأ

 , دلجلا ةماع نم توصلا نوكي امنإو . توصلا ثادحإ ى ةيصاخ اه سيلو

 براق اذإ  اهدلجل عمسي هنإف ٠ خلسلا رود ىف ةيهلا تناك اذإ ةصاخو

 ى زجارلا لوي كلذ ىو. لاع حضاو "شيشك- ةيحلا تّولتو لاصفنالا
 ظ . "7 بلتحت نيح ةقانلا بخش ةفص

 شرا ةنكهق توم اك

 ضعل تّعمجأ ىعفأ شيشك
 م

 ضعبب اهضعب 1 ثاحن ىهف
 -ص

 ترهب 6 06 أاعتم ًاثردح .( ىناهدجألا ) نع تئدحن 6 ص قف

 . ريطخ كنآامبو : رداق ىقّقحم كنأامب سانلا

 ثيداحأ نم لوقلا اذه نأ ىري ظحاجلا نأ امأو » : لوقت كتدجو دقو
 ( نيمدقألا مهيفقثم رافسأ ىف ًانودم ىرسب هنأل ؛ ًاحيحص سيلف - زئاجعلاو ةعابلا

 تاجا ةعالا سيرا ١ © كرك وتطل 3 ةوناتت كلاما ليف
 نارغألا بح ند بيزعذم لع ىدرغ اع 3 ننقألاراتسأ قاع نوملكت اندنغ
 بتك ىف ةروطسم صيصاقةأو رابخأب اننثدح زئاجعلا انعم دقو ! ؟ بيجعتلاو
 اهيلع . كلذب نعلخيف ٍ آنآ نب رغب و ًانيح اهيف نديزتي 0 ١ نعل وألا

 3 لامح ص 0

 ظ | ْ .( 1-١ سكوال2د : ؛ ) ناويلا(١)

 4 ) ناويحلاو . ( ق الوب مالا : +: ) ةئنازحلاو ن0 م) سصصخملا(؟)

 . رداصملا هيمتد ههفو ؛ ؟#»خ



 انو كحال ذو 2

 , ًاديدأت ثابهذم دب ؤت تلغجو ( ةيغابلا ) نع ةفرحم ( ةعابلا) نأ تنئنظو

 نورثكي و نوثدحتي ةعابلا سيّلوأ ( ةعابلا ) نع كب ادع ام ىردأ تسلو

 : اا مهنم أ رثك هللا لبج دق سيلوأ ! ؟ ثيدحلا
5-5 

1 

 ةوقو . فلح ةراك تيأر دق نم مهو ! ؟ ةجرهبلاو قالتخالا ىف
 ىلع لاتحيل تائم هنجرز قلط عئاب نم نّيأكو . ثيدح ةةقابشلو ؛ 0

 اهيرقأ رخ 3 فاضأف ٠ مهنم كلذ ظحاجلا فرع دقو ! لاتحم امب هليمع

 بابو . سونافطصا منيع دجأ ملو » : )7 باتكلا نم رخآ عضوم ىف

 في رحت مالكلا . . خلإ ب . نوكشي رقنم ىب ةعب رم ةعابو ةيراج

 تمارا
 دوو يبست

 رخآلا زمه حصقألاو » : تلق ( ىرمتست 7 الو) ” س ١5# ص فو

 ] ] . «ًارارمأطخللا اذه رركت دقو

 .كرت نإ كلوق امأو . هيف لادج ال حيد هنإف حصفألا وه زمهلا نأ اهأ

 زئاج اذه لثم ىف ةزمهلا فيفخت نأ.ذإ ؛ ةحصلا نم هل هجو الف أطخ زدهلا

 ؛ ةملكلا نم ةزمهلا طقسأ مل انأو ! .* كيلع ىخخ فيكف « ًاروهشم ًازاوج

 .لوّقيأ .ديق رسيصلا هلو « ظحاجلا عنص نم كلذ لب

 اهفيفحت زوحب ؛ نيمكلاب اهلبق ام "كر حتملا « ةمودضملا ةزدمهلا هذهف

 ةقب رط ىلع ففخت ن نأ هيوبيس بهذف : ناب رض ىلع اهفيفت نكلو . لادج الب
0 

 نأ أ رثك تمدجو دقو ؟7ءاي اهلق شفحخألا بهذمو "7 سس )

 . اهادحأ اذهو هناتك نم“ ىس قارا تلا مهلا ليهست ىلإ ل |.دي ظحاجلا

 - 4 س 0 : ١ ١ رظناف كلذ ىلع دهاوشلا عب فرعت نأ تبيحأ نإو

 ٠ ١17٠ لل ” س ٠ 5١5 “س١٠ م : ؟

 .(5س 7886107 سا. : 4 غ5 س

 .5س ا :١ ناويحلا(١)

 نب ال فامتالاو ١ س ١١7 : 4 شيعي نءأ حرش دمي رطلا هذه حيضوتل رظنا(؟)

 ْ | . ٠5" ىرابنآلا

 ١ : |١١'. مماوحلا ممهو + : + ةيفاشلا حرشو ١6 س ١١ : ه شيعي نبا (")



 ه6 ظحاامغل ناويحلا باتك

0 7 60 

 هباوص : تلقف ( ريضن رقبع كلذ ىاوهو ) : س "6 نضر

 0 رسلا ) رقتعلاب دارملا نأو (رقنع )

 اهيعأ 2 ( هئمعلا رو سو تسلا كلد لّوأف

 بتك ةعجارم نم حضتي امك . ةليصفلا ىف اينادت نإو : نافلتخم ناعرن
 . ةغللا جاءمو تابنلا

 لوأ )رقبعلا نإف ؛ اهعض و ىو اهانعم ى ةحيحص ( رقبع ) ةماك نأ رخآلا ر

 نم رهظي نأ لبق صخر ”ضَغ وهو هوحنو بصقلا لوصأ ن ه تبني أم

 رجشلاو تابنلاو « ناسللا ىف امك ( رقنعلا ) ىنعم كلذ لثمو . ( ")7ضرألا

 نلداعتم ناظفللا ماد م ”صنلا ليدبت ىلإ انعقد اذأم نكلو . : 5١ ىعمصألل

 ىذلا « ئدئتبلاب اهليوأت ديرت كنأ ( رقنعلا ١ تابثإ ىلإ كب ادح ام لعلو

 . بلصلا ىساحلا مسجلا كاذ بقثي نأ ة رضنلا وذ صتخ رلا "ضغلا لصألاب اذه

 سان ىل عزو 9 : 1 :ظحلاشلا لااا هوا قايد ةعفصلا» قو
 تّرسفو . « راقلا فرج قرخ دق ءاماهلا اودجو مي ١ ندرألا لهأ 3

 ىرعمب رق وأ راق ندرألا د نسبا ١ : ًاض رنعم تلَثق ٠ تف لا هنأب ( راهلا )

 ىهو « ندرألا | 51 ىرعش تيلو . « مالكلا حصيل تفرلا

 كلجاووي سي أ راقلا نأ ضرشفتلو ! 00 اد الأ كانم ناكف . هامات

 مهام. دنس يناثلا عيبر نم 575 ىق'ا) ١؟.5 ددعلاب ( ةفاقثلا ) 8 نم ةثلاثلا ةنلا (م)

 .(م١94١ ةنلس وياهم نه ٠5و

 . 6 + ىابمم عبط 4 س 15 ىركسعلل لاثمألا ةرهمج رلظناو .(؟١١ : 19 ناسللا )١(

 . ١9١م عبط 6 ؟ رجشلاو تابللاو ( ؟ ١59 : 5 ) ناسألا ( ؟)



 ىببو ءايعلاو ءايدألا سس ' م5

 ناك ًاميدقو ! ؟ تآسضرتملاو ضايملا نم نوعاشي ام هب اورميقيو « مهنأش

 ه1 ارسل ارميا لكي لك قاوايج لكترل «رو رار يول 30 لف

 نى نفل هل لوقأ نأ بألا ةرضح ىضتري لهو . )7 نيضرألا نطاب ىلإ

 يو اواوج سوس ىو سب سس

 نم حلصي اميف هولمعتسيل مهدالب ىلإ راقلا اوبلتجم نأ هلهأ زجعفأ ٠ ندرألاب

 ظ لهأ لوقب ظحالا داهشتس او ! ؟ اهضرأ نم جرخم سيل هنأل ؛ ' به ذ دادغب

 هيبربأب يدوب بويا رسب بيومي

 ا

 ةصص 5 ا . رمطلك داع اذإف 700 ص فو

 00و وو حيو ل

 نأ هيف كفعسي الف ( رجحلا ) ةملكب ( رمجلا ) كحيحصت امأو 0
 لا رب لا هل تلق تنكو » : هيفو ؛ لكلا د

 ظ . .خلإ « . - . تاب وطرلا ”ىتت اذإ .

 : تلف ) ةقرملا اهدحأ .« نائيش حاملاو» : ظحاحلا لوق 47" ص ىو

 تنكل تلق امب هتبوص ىننأ ولو . ( حاملا ) ةملكل ةفدارملا ( ةئقدلا ) هباوص
 ى ءاملعلل نلوق ناويحلا حرش قتبثأ دق انأو . "صنلا هيجوت قف اكدحتم

 : متش لوق ىف ةدراولا ( حاملا ) ةدلك ريسفت

 'ةدلانخ تتدلوام حلاو < دايما بر هللا دعبي ال

 . (ةكربلا ) وهف رخآلا امأو . مامذلا ىتعمب ( ةمرحلا ) وهف لوألا امأ |
 امين ال نيتملكلا ىدحإ نع ةفرح ( ةقرملا ) ةملك نوكت نأ حصيف

 . ةروصلا ىف اهيلإ برقأ ىهف ؛ « ىلوألا

 00 الا

 )١( سم ؛ ) ناويملا كلذل رظنا 1-11١) (.



 . ( اذك ) ظفل تبتك نأب تيرلا ىلع مالكلا تأدب ىنأ كترضح دجتو

 ظ . اهتحص ىف ىبايترا ىلإ ىنم ةراشإ هذهو.

 هيفو « ًاديعب هارأو ًابيرق هتتيأر دقف (.ةقادلا ) اهنأب اهل ثاهيجوت امأو

 ىلإ - تدرأ ىذلا ىنعملاب  ةحضاولا ةملكلا ريسفت.ى أجلي نأ هنم نوكي ال

 كاذ امهدحأ ) : هلوقب هنع رسبعل ىعملا اذه دارأ ولو . هذه لثم ةركنم ةملك

 . كلذ وحن وأ ( فورعملا

 ىو . فيعض ”لوق ( حلملا ) ىلع ( هَق ةئقدلا ) قالطإ نإ « ًاريخأو

 ظ . ههبشو حزقلا وحن رازبألا نم هب طلخ امو « « لباوتلا : ةقدلا » * ناسللا

 . « قوقدملا حلملا : ةقدلا : ليقو . رازبألا نم هب طلخ امو حلما : ةّقدلاو.

 ىراق باتري هال ع رغم اخ وهو نيتك لح راج تسال: ىف ىو

 اذهو . « نيتمضب سنكلاو ٠ : ىلوق حرشلا ىف كترضح دجنو . كلذ ىف

 خيرات ىف اه ٠ فساتسيك وأ ٠ بساتسيك هباوص » : ”الوأ تلقف

 . بسارهل نا وهف بساتسإيك امأو » : ًايناث تلقو . 50 : ؟ نودلخ نا

 . « ريهشلا ذب رطلا تشدارز روهظ لبق ناكو

 4 تشدازز نويظ لبق ناك ( بيماتسيك ؤاذأ نه 4 ًايناث تلق ام اًمأ

 ؛ ٠١8 ص ىنورببلل ةيقابلا راثألا ماع او دايخ او « حلصياال مع زف

 س رغلا كولم د دعب جاو نجح ورا "صن تإف . نفر ريغ ”داهشتسا

 اوبر ياا د ا : مدديإا

 حيرص 0 ل ( ساتشبيك ) نأ ا

 :عردبا ادع



 ىبيبو ءالعلاو ءايدألا نيب همم

 .كللم نأو « بساتشبيك نمز ىف ناك تشدارز روهظ نأ ىف ةحارصلا ؛لك
 تشدارز دهاش ى يح هب دتمأ أله

 رهظ ىذلا وه بسارهل نب ( بساتشبيك ) نأ ىلع رخآ ًاليلد تببحأ نإو
 اذه كلعلاطي ثيح « (") سدنلا نءا سرهف ىلإ عجراف « هنمز ىف تشدارز

 تناك » : ؟9ىرايشهمم ءارزولا باتك نع القن ٠ رخآلا حيرصلا صنلا

 .كلم املف . . . . ةليلق بسارط نن بساتشييك كلم لبق لئاسرلاو بتكلا
 ةعي رش بحاص نامتبسا نب تشدارز رهظو « ةباتكلا تعستاو بساتشبيك
 طحللا ملعتب مهتسوفن نبال لخأ تاغللا عيمجم بيجعلا هباتك رهظأو سوحلا
 ظ . . اورهمو اودازف ةباتكلاو

 : .ةيبرعلاب اوبتك نذلا نوخروؤملا هلوانت (بساتشبيك ) نأ ىرت تنأف
 دنع ( بساتشك ) و ىرطلا دنع 22( بساتشأ ) وهف . ىبش هوجو ىلع
 دنع ( بشاتسيك )و٠ « ىنوريبلا دنع (  بساتشبيك ) و « مدنلا نبا
 « فسائشب ) و ؟9آضيأ نودلخ نءا دنع ( فساتسيك ) و ؟نودلخ نا
 فالتخا ىلإ عجار كلذو .( '" بساتشب ) و « "”ًضيأ ىنورعبلا دنع
 بي رعتلا لبس

 ,«509بسارهلبك ) وأ 1 بسار ) نءأ وهف هلو ' نكي لا

 )١( ص مدنلا نبا ١8 كسبيل .

 . ءارزولا باتك نم ةعوبطملا ةعطقلا ى صنلا اذه دجن ال (؟)

 2 , نديل عبط لوألا مسقلا 517 ىربطلا حبرات (6)

 . ١81084 واخ عبط ؟ س ١٠ه ةيقابلا راثآلا (:)
 . قالوب عبط م س ١١١ : ؟ نودلخ نبا (ه (

 )١( س نودلخ نبا 114421١1١ ١86.

 . 4 س ٠١6 ةيقابلا راثآلا (؟)

 ٍ لوألا ممقلا نم رخأ مضاومو 5مل - ل6 2 548-549 6 5 ىربطلا (4)
 . 76 س ٠١ 4 ةيقابلا راثآلا (9)

 .5سا51 : ؟ نودلخ نبا(١٠)



 0 ظحامل ناويحلا باتك

 وأ ( ”فسارهل ىك) وأ ( "فسارهك ) وأ ( "”فسارهيك ) وأ
 ! دحاو ىمسملاو روصلا تددعت فيك رظناف ( 1” فسار )

 نأ « ةفرعملا دج ليلجلا بألا ةرضح هفرعيو ٠ هيلإ ةراشالا نسحن امو
  (ريبكلا كلملا ) هانعمو . سرفلا كولم نم ريثك ءامسأ هب ردصت ( ىك ) ظفل

 ضعب لمأ دق اك ٠ نيخرؤملا ضعب هلمهأ اذلو « مسالا بلص نم سيل وهف
 ايلا تل ل ا مى

 ( ساسدلا ) ار نعوت ةكاطلا نبنت ) نع كقيدح امأو

 ةراشإ وهف - قرشا ةلجم ى تبتك امب ىايإ كريكذتو ٠ ( قنارسفلا ) نعو

 ةرضح قيقحتب بجعملك ىعم ىنمتي اك فال ىنإو . انقح ةديفم ةميق

 ىمفلت نأ ىتمتنل انإو - ىرابي الو اهيف عراضي ال ىلا هئاحأبو ١ بألا
 : لوانتلا ةلهس ةريخذ نوكتل ؛ باتك ىف ”ةعومجم "ةعومجم ثاحألا هذه

 ءاطلملا لسلق دعب امد الا هر نت زك مك "نإ نا ةقئانلاةناع
 براضتلا اذه ةنثم انافكل « هب مادقتت دق ناك رهدلا نأ ولو . نققحما

 هب وهف « هتاغل ىلإ هنم ىبنجألا لكلا درو : م

 باتكلا تانسح م

 ان كل اقاوو نزع نعت . ةضافضف ءانثلا نه ةلح ىلع علمت كتدجو

 , هتافيحصتو هتافيرحت نم تعراص امبو ٠ ناو لا باتك نه تقفح

 تعلو وهّزلا ىلع ىناحن نأ تيشخ اك « ًايلاغ هلوقأ نأ تيشخ تيشخ ةين أ ريبعت

 اذ بوتومم بيسوبوعسبييجسطم دعم دسبسسس حسو دص صح دمع سم جملا دسم جسام جل تاسع است تط اوست سااخسسسم م تمور بيوصل

 .9 سا : ؟ نودلخ ن تاو

 )١( لوألا مسقلا نم 5117 ىربطلا .

 . لوآلا مسقلا نم 576 5١8 ٠ ىربطلا (6)

 . ” س ٠١6 ةيقابلا راثآلا (4)



 ىببو ءايلعلاو ءابدآلا نيب ه١

 ًاعيجشت اذه ىف تلق ٠١ دعأل ىنإو ! ىته امه الو . لّديختلاو وهزلا نه
 ىلع ركل عا كلركشأ نأ الإ ىعسي سيلو . انس> ًانظو « ًاميرك

 تيدهمو « هتنلعأو هب تدشأ امو ٠ عراب و : بسيط رب نم تدففأ ام

 .هماهملا هذه قى . عضارت لا ىدهج نونك نم « ىدهتلا فطلأ هيلإ

 0 ! جهانملا ةكئاشلا «  فاررطألا ةيما رثملا « ةئيركفلا

 « باتكلا اذه قيقحت ىلع ريص نم تقزر امب تبجعأ دق تنك نإو

 ةرسأ باجعإو ىباجعإ كيلإ ى جزأ ىنإف ٠ هتافيرحنو هتافيحصت ةبلاغمو

 3 رظن نم لك شهدأ ؛ عراب فاصنإ نم هللا كحن» امب : ءاعمج ةبورعلا

 . 59 (ةفاقثلا » تاحفص ىلع ٠ ىلإ ةيخمراتلا كتلاسر

 ( نافشيخ ) ىلع ءادللا لثتب ( فشخ ) عمج ىف ةبا 500

 هنعم د ةفوردملا مجادملا نإ 2 32 اءما 8 هدورو مدع و ةبارغلا نإ : لوقأف

 . حابصملا نع ملقن ا (فرشخ ) و حتفف رسكب (ةقشخ ) ىلع

  ةلاسرلا ةمئاخ-ه

 اميف ىدجارت نأ ىمعو :١ كلوق لصفلا اذه ىف ىرظن ىعرتسا دقل

 عضاوت اهيلإ لصي ىلا ةياغلا ىه هذهف . ٠ كل ىتاحيحصت نم هيلع قفاون ال
 يلا بارما اذه ةباتكب تضم ام ىنإو ! ريدقلا مل اعلا

 :كلكيغ رب امقلا ةيلتو

 ذاتسأ نب ةبيط ةرواحم دهشي نأ ىف ةصرف نيزعلا ملاعلل تممأ دقو

 . باتكلا ءازجأ ن٠ لبقتسن اميف املائمأ ديعن نأ رجرل انإو . هذيملتو

 نم ثلاثلا ءزجلا ىلع ىعش تاظحالمب "ىلإ تذفنأ دق ٠ كنإ : تلقو

 2. “#١ ١ »هلأ #"”“١ هن أ و٠ .وم. وه دادعألا ()

 . ددعلا اذهو « لزج «ء زر. ء.در.ع دادعألا ى بالا ةرمح هقاسر ىلع قاوجح و



 هآ١١ لح اوفا ناويحلا باتك

 . حيحشلا ظافتحا اهب تظفتحال ىلإ تعقو اهنأ ولف . « ناويحلا باتك

 هنإو . ًاركاش هنيح ىف اهوصوب كتريخألو « ص رخلا دشأ اهيلع تص رحل
 . ديربلا عنص امب « ىلإ تاظحالملا هذه لوصو نم مرحأ نأ ىنفسؤيل

 . ىرأ اميف

 نم هرشن مم امب قاعتت ىلا تاظحالملا رشن را عر ل

 لييدذت ىف كلذ ىلإ ترشأ امك ٠ « عباسلا ءزجلا ةيامن وه امنإ «٠ سباتكلا ءازجأ

 , ؟7ناويحلا

 ماروك "ىلإ لسري امبو « كاتاظحالمب ًاقداص ًابيحرت بحرأل ىنإو

 ىلإ تلصو .ةلاسر رخآو . نيدلا كلذ ىلإ هب نوظفتحم وأ « ىهرابكو ءابدألا
 : دادغب ءابدأ مارك نم ؛ ناصحلا قازرلا دبع ذاتسألا ليلجلا خ خآلا ةلاسر ىه

 00 .ةقيقدلا هتظحالمب , ىباجعإ هل نلعأ ىنذلا

 ىتثأ مث ١ مراحل بآلا ةرضح ىلإ ىركش ليزجم مدقتأ ىنإف دعب امأو
 .تايأ قدصأ هملعو هاضفب بجعملا هذيملت نم لبقتي نأ ايجار 34 ركشلا هل

 . مارتحالاو لالجالا

 .نوراعرل[ّسللع

 )١(الحيوان)؟ : 80# (.



 «*”:ظحاحلل ناوبحلا باتك

 .سماحللا ءزملا |

 نوراه دمحم مالسلا دبع : حرشو قيقحتب

 لم ركلا ىرام سائسنأ بألا لقب ظ

 سا

 نأ . ظحاحلاب رو رحن نب ورمع نامثع وبأ 05 ١

 . اذه نديع لإ ضرألا لع اودصو نأ دنم»# اقولطألا لق نولا تاك
 بادالا خيراتل انلهج ىلإ ا : مالكلا اذه نم بجعي ئراقلا لعلو

 اننأ ةقيقحلا نكل + شحافلا ًولغلا ىلإ انبسني نأ ن٠ لقأ ال وأ « ةيب علا

 لك نع ةدرج. ةقيقحلاب قطنن امنإ ٠ ىوه نع الو . ضرغ نع نطنن ال
 0 . ةيوتله ةركف وأ : ةباغ

 اوقمن ٠١ ىف اوعدبأ ءاحصف ءاغلب غباون باّتتك رض« ىب ىف ماقدقل « معن

 ًاربعت اهقدأو ظافلألا راتخم نمو : هعتجسمو : لوقا عيفر نم اوشوو

 « قطنلا ىف مهمدقت نم اوقاف ًابارغإ اهيف اوبرغأ نم مهنمو « دارملا نع

 ركذي ءىشب سيل هلك كلذ نكل . اهضمنأو اهصوعأ لكلا نم اونختاو

 هنإف « اهككحمو ةرابعلا نقتم نم هفصوو هفنصو ظحاجلا ”هعدبأ ام فناجب

 ( ويلوي) و ( وينوي ) و ( ويأء) دادعألا ّى بتايتنملا هلجم ثوحبلا هذه تررشن («)

 .م 1١84 4 هنلس نص

 :عرّدسا افع



 مها“ لح اىفل ناويحلا .بتاتك

 ضيق نم لك نيب نم ( )١( قئاقدلا فاصو أ تسلا تعتننأ هدحو قحتس

 . ةيب رعلا ةعارلا, ىلع

 ةدع لئاسرو فيناصت ظحاحل : ظحاجلا فيناصت ىف ةماع ةرظن - ؟

 همجعم ىف « ىومحلا توقاي لوق ىلع ١١5 تغلب « عيضاوملا ةفلتخم.

  دهعن ام ىلع  نآلا ىلإ اهند رشني مل نكل « ءابدألا مجعمب فورعملا

 : هتافل وم نسحأو . ناويحلا باتكو « نيبتلاو نايبلا تاتك اهنيب « ١« الإ

 هذه جارخإ نأ الإ . ناويحلا : باتتك عدبأو 07 نمثأو « نيبتلاو نايبلا

 دمحم جاتا ةقفن ىلع ( تادلجم عبس ١ 'ىلآل عسب 5 نه ةردلا

 تانسحم نم ريثك لازأ ذإ « 9 اهنيث فرش نمو اهنمث نم طح « ىساّسسلا

 نم ةحفص لك ىف ئراقلا رعيف « هلاوقأ تاركتبمو , هعئاورو « باتكلا

 «تافوذحمو « صقاونو « تافيرحتو . تافيحصتو « ماهوأ ىلع هتاحفص

 2« ىكنيو ىكبيو ىجشي ام "7 تامأفمو لخاود مث نأ انك : ىبءملا قايسب لخت

 / ًامدق ههجو ىف ىضملا نم ئراقلا نود لوحنو

 ىلحلا ىبالا ىطصم دالوأ ىأر املف : ناويحلا باتك عبط ةداعإ "' 

 نئطانلا رخافم رخفأ نم دعي ىذلا سيفنلا رثآلا امذه اهيلإ طحنا ىلا ةكردلا

 عمج اًيرصم اًباش « دولخلاو روشنلاو ثعبلا ملاع ىلإ هزاربإل اوبدتنا « داضلاب

 « ًايح ًاقطن اهقطني هنأك ىبح « ديلا سمل اهملتو « نعلا ىأر اها رت كنأك اليثمت كيدي.

 ادا وسد درك. لع اميركا اهب اقموو ا سام عر "ناتال 6 .ىرخأ :ةليشوم ادع اقفوب ا لباقق نه كشنت

 .« اهليمحت نودب 3 ىه اك ءايشألاو صاخشألا روصم ) : مطوع ننووخ ا قن# ايعقاو اتاك 1 مه وشن

 لئاقلا 0 : ةعامج و 1 هيفا هقيفدع لئاقلا 0 قيرفو 5 ) ىعقاولا براكلا ل وه ع أولاق مهضعد و

 ىد ال اهلكو « ريباعتلاو ظافلألا نم كب رمام ريغ نورخآو . « ىعقاولاو ىسحلا بهألملاب

 10681866 : مدنعو ؛ تايلايحلا فاصو , :اندنع اهلباقيو اذه . ىجنرفألا فرحلانم بولطملاب

 5 رحبلا نم ةردلا جر حتسم 1 ةثلثملا ءاشلا دمك نيثلا (؟)

 ةيفاوا ززو فقالا ىأ' همأفأ نم لوعفم مسا 3 مأفم 0 : تامأف٠(خ)



 ىنببو ءالعلاو ءايدألا نيب ها

 نيناصت ىلع فوقو نمحأ ”هفوقو ةيب ديل حلو و ىلإ

 ١ تادلغا عسوأ "دعي ىذلا سماخلا ءزجلا انيدي نيبو . ”هنم تادلجم
 نم هيف عقو امو « ةضماغلا ةيفسلفلا ءارآلا نم هردص ىوح امل آمهف اهبعصأو

 . فيرحتلاو فيحصتلا

 نارئفلا نعو « رودلا فلأت ىلا ريطلا نع ظحاجلا ثحبي دلحم ا اذه ىو

 لمقلاو « ثيغاربلاك ماوهلا ضعب نعو « براقعلاو « رنانسلاو ناذرجلاو

 4  .ىذالاو 6 نئارملاو 4 نارشلاو نسج لاو 4 قبلاو 6 ىنايثصلاو

 ع ءىبش هتاف 1 ل اس ا

 .نم زعملاو نأضلا لعو «٠ ربطلا رم ىرابجلا ىلع لكتيو ىرمهقلا "عج ريف

 ىلع انملكيف 'ةيناث دوعي مث « ءاملا تابئيود نم عدافضلا ىلعو « ناويحلا

 ةثلاث ةبوأ بوؤي مث « عبسلاو ناسنإلا ىلعو « ةميهبلاو ناسنإلا ناب قرفلا

 ءزجلا اذه معو « اطقلا ىف ًالصف دقعيف « لوهذ وأ ةبيغ نم وحصي 'هنأك

 :٠ ثيداحأو راعشأو رداونب

 .ناويحلاب "نا فلما مسو دقو : ناويحلا باتك تايوتحم - :

 مواعلا عيمج ىلع ةلمتشمو « اهسأرب ةمئاق «٠ ةمّلعَم هنأ ىهف ةقيقحلا امأ

 همحامملا عاونأ اهيف بيصي ئراقلا اذإف . ذئدهع ةفورعملا نونفلاو

 « قطنملاو . ةفسافلاو « مالكلا ٍلعو « ثيدحلاو رسفتلاك « تاعوضوملاو

 ؛ نادلبلاو  خيراتلاو « بدألاو « ةغللاو « نايدألاو « بهاذملا عاونأو

 ء ناويحلا معو ؛ لاثمألاو :« راعشألاو.«. مكحلاو ء رعشلاو « مجارللاو

 رهارالا وركرللا رع يدصرلا هيلإ لصو ام لكو « نداعملاو « 0

 نم وه هعضو امع الضف 2 قالخألاو « تاياورلاو صصقلاو « ةيوجحلا

 . ليلقب سيل اذهو . ءارآلا نه هب صاخلا هركف نمو لاوقألا نم هسفن نم

 بتك ةنازخ نع ىغغي وهف « فينصتلا اذه عفن ٍظع ىري علاطملاف



 هيجأ رخإ نم كير ندا ىلإ هميلست بوجوو . عيضاوملاو ثحا.ملا ةفلتخم.

 هلعف ام اذهو . ىشو عدبأ و ةلح نمثأ هسابلإو « ةقلأتملا ةجومتملا هناولأ عيمج

 . وراه دمحعم مالسلا ليع ذاتسألا

 ىلع ىشاوحلاب "نضي مل هعبطب ىتعملا نأ : ةعبطلا هذه تانسح ه

 ند هل أ رازع ناظنألا هوقو: ايدينضا مو ( اهيناعمز اما وأ كقالتخا

 تناع# ىقنلاب اعاصلا لإ ب اوولا لس ديما ايلماتم درزي لا كويغألا لإ
 رابخأو « ةيوبن ثيداحأو « ةينآرق تابآ نم « رمألا ئداب ىف هيف تعضو
 ةروثأ»و « ةعوضو٠و « ةليخد تافارخو . ةيملع تاحيحصتو : ةيحن رات

 1 ىخوت امت ىلعألا بيصتلابر قوألا مهسلاب رردغا زافف . كتل

 ىه 4ك ءاههجو ىلع فلؤملا اهدروي مل ةينآرق تاايآ ححص هانيأر دقلف

 ةقرفلا بحاص ظحاجلا لث» ةمالع ٍلسم نم بيجع اذهو « روسلا ىف

 تاحفصلا ىف ءزجلا اذه ى اهنم درو ٠ مالسلا رع حم دقلف . 7 ةيظحاجلا

 .6150و8ه5:5و اال رة را

 طبضلا ٠ تامالعلاب طبضلا ىلع داز امبرو « طبضو نيودتو ليكشت

 . رمألا اذه ىلإ ةجادلا تسم ةرم لك : مالكلاب

 ٠ 3 رو ع

 عيدب قيقد فرحب صنلا نع ةزيمتم ىشاوحلا عبط هنا اهايازه نمو

 « باتكلا نه ريسي ريغ انطوم تلغش ىح : ىبئاوحلا كلت ضرعو . ىمرلا

 )١( اولاق « ظحاجلا باحأ هو « ةلزامملا نم ةقرف : ةيلظحاجلا : فقاوملا حرش يف لاق :

 هلعفل هتدارإ ىه امنإ « انم دحاولا ىف ىأ « دهاشلا ىف ةدارإ الو « ةيرورض اهلك ف رامملا :

 هيلإ سلا ليم : ىه « ريغلا لعفل هتدارإو . هنع هاس ريغ « هب ًاملاع هنوك ىأ . وبسلا مدع .

 لدبتت امإو © رهاوجلا مادعتأ منتمي و © ةصوصخم راثا اه ةفلتدل عنابط ماسجّألل نأ : اولافو

 ءتايلهأ امسقنا لإ بال قاتلاو + ل ويشا اى نلقناك اهاعت اع ةقاحرماوملا ودع ضارملألا

 الجر ةرات بلقني دسج نآرقلاو . دبعلا لعف نم رشلاو ريحلاو . اف مهلخدي للا نأ ال «

 هاا يرونتا ما ةراتو



 ىنيبو ءالعلاو ءايدألا نيب ه1
 تكتل

 نع ثحبي نأ ريغ نم رظانلل ودبت ثيحم اهبيترت ماقرأ نم متر لك جرخأ من

 . ةحفصلا نم اهعقومو اهنطرم

 فنأ نه « هجوألا ميمج قى طيقنتلا لمعتسا ققحم ا نأ اهصئاصخخ نمو

 ىف ىبحح « ةدحاو ةرابع ىب هدعاوق فلاخم ملو ٠ هصمدخأ ىلإ ناويدلا

 « برغلا ى عبط فيلأت ىأ ىف هرن ملام كلذ . ديهز رمأ ىف ىبحو « ىشاوحلا

 . داضلا ةغل ىف قرشلا نع ًالضف

 اهفذح لخم ' ىلا فورحلا كلت « اهنطاوم ىلإ لكلا نم ةفئاط داعأو

 6 كانتا اهطقمأ قنوت ىبقع ءوسو ةرعم نم ولخم ال ةلالخإ ىنعملاب

 ىف ٠١ لك لذبف . ءاوهآلاو تاياغلا بابرأو « تاينلا وئيسو « نوقاّرولاو
 . دارأ ٠١ ناكف « قفخم الو « هديص ىمصي ىكل « ماهسلا نم هضافو

 « ©"رابدلا ةماقإو « تاعوضوملا عيطقت ىف هتناك ىف ١! لك لذبو

 حي رسم علاطملا ىببي ىح « ملكلا عباتتو روطسلا لسلست نم ئراقلا حيرل

 نم ةفلتخم نب وانع رابدلا كلتا لعج نأب « ةيركفلا ىوقلا مجتسمو « رصبلا

 ديري نمل رمآلا اذه بوجول + هسفن نم فلؤملا هعضو ناك ام ادع « هعضو

 ظ ظ . رصبلل ةحارو « ركفلل ءاذغ هباتك لعجم نأ

 0 :ايقنأ «ةيلك ةطسابلا تاروت نع نونا رمق نق نياناكو

 )١( رسكلاب رابدلا :٠ ةيتحتلا ةدحوملا ءابلا نوكسو « ةلمهملا لادلا حتفب © ةريد عمج «

 عباطملا بابرأو باتكلا امهم ديربو « ةراشملك عرزت ةعقبلا ىهو « رخآلا ى ءاهف ءار املي :
 رولسلا نم ةفئاط دعب ىبنتو ء روطسلا رئاس نع زراب رطس سأرب ئدتبت مالكلا نم ةلمح «

 ةراشملا عمجتو 8دعولع : زياكإلاو هللطع8 : نويسنرفلا اهمسي ىلا ىهو رصبلا ةحارإ

 رئاتمو روانمو ةرانك رئاشمو رواشم ىلع .

 قو -- « لثملا ىلع ًاضيأ كلذ نولوتي دقو »و : 0” سمع ىف الثم ظحاجلا لاق دقف (؟١)

 نأ اك اوزوح ) : اهمسفن ةحفصسلا كات ىو مدس ( قرح ١ ةلانق م هذهو ر) :٠ ا

 ًاضيأ طاغ دقو » : 48 صصص قو... تفاهتلا ًاسضيأ ناك وأور): 4ه ص قود ( 00

 . ىصحت ال تاحفص ىلإ « انلق ام ىلع ًاضيأ لديو » : 50 سص ىو «  مهم ريثك

 ىف مهضعب هلاق امم لممي ملف « ءذاتسأ ىرج - هيبنلا ظحاجلا ذيملت وهو - ررحملا ىرج دقو
 نك نع ةملعم رثات لبو + ةدنفلا اوه



 هاا/ لؤح اوه نكاويجلا باتك

 لك اهنط و. 8 اهاقبأ ”هنإف 3 توراه دات ألا ف . اهلمعتسي ىل هنأ نيمحاز

 مالكلا ح عصفقأ نم ع 4 نيض ريعملا ت ”داضا ريعاب لك و تدوواترو

 فاللتخخا لع . اهدمتعا 0 خسنلا عيمج : اهدورول . همدقأو هموقأو

 . تفقو م ةرم نيثالث اهنه تددع دقو : اهيقاروو اهينحان

 ىراهتلا تقود 0 ةعرسلا باب نم هيأإ ريش نأ اند نأ ا . صعب ضعب اذه

 . زاجمإلل ًابلطو

 0 ا ا تا ا

 0 ا ةر* لك اهدعي نأ ريغ نم اهددع

 رطضي ند ٠ اهنم ةميدقلا اميس الو ةيملعلا بتكلا رشن ىلوتي نم عيمج

 . اهدوجول روطسلا دعل هسفن محزي الف ٠ ظافلألا ضعب ةعجا ره ىلإ ىراقلا

 ًالقن ٠ ةيبرعلا لكلا ضعبل ًاريسفت ةيجنرفإ تارابع ضعب ررحما لقن

 نم اهنم ديفتسيل . ةيبرعلا ىلإ اهمجرتي نأ هب نسحن ناكو . بناجألا نع

 . 458 صال ح وا "ه١ ص نم(٠١1 ةيشاحلاىن ءاجاه ةيجن رفإلا مهفي ال

00 

 تابن وأ ناويح ىلع لدي فرح لك بناجن عضي نأ هب نس ناك

 ا كنع تح || 0 امن تعال لغ ليس <. ردألا كلغ كرات اع سم نأ

 جاتحم نحنف . اريخخ داوملا كلت اولتق مبنآل . ماعلا كا وأ دنع ايملع

 . مهيلع ةلاع كنال ب ءاق رع ىلإ

 0 ىلإ اهنغ,كل دعي نأ يدع اك الانلا نغا لاعتسا اه رق

 ىف امك . ( ةيشاحلا ) ناكم ىب ( هيدنتلا ) لمعتسا 0 . ءايدألا دنع اه ذاخما

 . ىصخ نأ نم ربكأ ىهو - 8# حهه5؟ و١ حج هك59و. 4 خ5 ص
 0 رح

 . ةمرفطلا ةراشإلا هاب انا زتجا لوو

 4 ىكرملا ضعب هب ىوادي لق جاثلاو 1 ١ < سس 146 ص قى كرو ا



 ىنيبو ءالعلاو ءابدآلا نيب هامل

 ظحامحلا ةراشإ تقيس » ةيشاوهلا ى ررحملا لاق ل ( . . . دودلا هيف دلوتيو

 دنع همسا فلؤملا ركذي ملو - . ( 5 س "95 : ") ىف جلثلا ناديد ىلإ
 (لاللاو هيلو فلا: ناويدلا نظام نه وطوم ف ورغا الو 6 تارغلا
 . ( للز ) كردتسم ىف سورعلا جات عجار . بارغ نازو

 : ةنك امس ءاف اهدعب ا 2« صفعلا ١ : ” ح 401/ ىث ررحملا ركذ

 ةيضرم ةدايز صفعلا نأ هفرعن ىذلاو - «طوّلبلا براقي ىلبج رجش رمث
 زخولا ىف عضتو : ةماه وأ ةرشح هزخن زخو ةجيتن ىه ةتبنألا ضعب ىلع ء جن

 ا :م ب رض « لمعلا اذه نه جتنيف . اهضيب

 : روهشملا ىملعلا اهمساو نوهدقألا هروصتي اك وأ . ةاطيتاك مق نبل قوق

 : ةيسن رفلاب و 0010161ءان5 1242عأغ0513 ٠ هز ودو 00106105 +628

 ةعئابشلا هب , زيلكنإلاب و عنا لعو 5 وأ (نطعصضع تا

 ريداقم لقتسيو الاانا (11]02 (0ةلع وأ 0دلا 0216 ا 1آ10ا/ء5*5 031

 ضعبو غابصألا ىف هلوخدل برغلا رايد ىلإ قارعلا صفع نم ىصحت ال
 كا وسلا نيدتغلا و نعت أل يذلا هوشألا يللا لغو ةيوذألا

 تءاجف لصألا ةيناهلا ةيب رعلا لكلا ضعب ىنان ويلا ف رحلا ىلإ ررحما لقت

 ىلإ ١ ح 73مل ص و 4 ح 58 ص ىف ىلويملا لصأ ىت امك « اهيف !ءوطخم
 6 رقكي تسل مل ىهو . اهربغ

 «  ربونصلا رجش : مكيو حلا زرآلا» ه؟ ص 4 ح ىف ءاج

 « ربونصلاب الو رعرعلاب سيل هنإو ةزمهلا حتفب زرألا نإ : نولوقي نوققحماو
 : ةيزيلكنإلاب و ©6005 ]16821 : ىملعلا ”همسا هسفنب مئاق رجش هنإ لب

 ( 601غ, (علنع لان ل1816 : ةيسن رفلابو ©0608: 01 1[ 11

 لق ل0 1-0 ]

 ءارغص امإ اهارتف : ءادنألاو با.ضلا بورضو » : ١" ص صن ىو -

 يك
 رع رش



 ه4 ظحاملل ناويحللا باتك

 [ رفص قه اك نإ ىأ ارمح امإو أ رفص امإ باوصلاو . ) ءارمجح- امإو

 . خاسنلا لهج نم "دملاو . دودمملا ريغ بوصنملا.عمجلاب ًارمحو

 وأ 1816 : « ةيملعلا ةيبروألاب » ( قلطلا )' : 64 ص ح ىت درو

 ىشحا لاق ىلو . هأ ) مويسينغملا تاكيلس ( نم بك رم لداعتم "1 ج1 عنسطم

 بتكت نأ نسحنو . ةحصلل نمضأ ناكل 131015 وأ 1821© ::ةيبزوألابو

 .1949 : ٠١54 فطتقملا مجازر . ايسينغملا « ءاتلاب ال ءاحلاب ء ةاكيلس

 . 2( 7012380 .: نم ةذوخأم ةيماع ناكريلاو ١ 86 ص ء و ح ىو

 . سيدمح نءا رعش ىف تدرو دقو « ةبرعم اهنأ اندنع ىنذلاو

 ىف جاعملا ركذت ملو « قربلا : انه قيقعلاو » : : 88 صو ح ىثو سل

 مجءاعملا رك ذت م لا تن ع و ةقيقعلا الإ ىبعملا اذبم ةداملا هذه

 راو ة راو راو هي ورا 1ر00 هني يباذا دج أل قيقتل

 رك ذب نديقم ريغ ممن 3 جاعملا بايرأ هبن دقو . ةيسايق ىهف 2 ةرقبو

 . فورخلا نم تاسيمملا

 لمعتسا دقو . «781/ ةنس ىلاوح قوت اذف » : 40 ص نم ” خ فو

 نم دهعلا اذه ىف فحصلا بايبرأ ركأ اق و ىعمب .! 6-00 ررحخ ا

 مل ةبتكلا نم ءاحصفلا نإ : ًارارم انلق دقو . ىرءملا اذبب ظفللا اذه لامعتسا

 . اءذك ةنس دودح ىف : اباكم ق اولاق امبرو . اهوفرعي

 اذهف . « معطلاو حيرلا بيط تبن : ماشبلاو ١56 : ١ ص نم ا” ح ى

 ناكل برعلا ناسل ةرابع لقن ولو . ةحضاو ةيملع ةدئاف ديفي ال ماع ففي رعت

 كاتسي معطلاو حيرلا بيط رجش »“: ةرابعلا ةذه ركذ نأ دعب لاق دقف « ىلجأ

 . ديوستلا ءانحلاب طلخمو هقرو قادي « ماشإلا : ةفينح وبأ لاق . هب

 ع ريعصلا قرو نم ركأ راغص قفووو تانفأو قاس وذ رجش : ماشبلاو

 + نفيا ال قرم هدصع يق وأ ةنقروب كيبظقاذإ و هل رمت ألو

 . « ةماشب هدحاو



 ىبييبو ءالعلاو ءايدآلا نيب 0

 قعقعلا رم ذإ » : صنلا ىف درو الل حيحصت ١65 ص نم 4 ح ىنو

 1 !؟يف هل نوكي ىنأو . هش ى : (ل) ادع اميف (١ هراقنم ى باخسلاو

 . ةكمسلا مف : نويوغللا ركذ دقف « راقنملا ةياور نم حصأ مغلا ةياورو : انلق

 ىف رئاطلا لدي ال اذاملو ( حابضملا ) ) ناويحلا مف : اولاق دقو « رئاطلا م

 . "78 ص ١ ح ىف راكنإلا اذه ررحملا ررك دقو ؟ ناويلا ةعامج

 : تيبلا اذه ىلع هل دل حس قود

 ”هنأك صيمقلا ضاعصف لك ىف

 ةحسنلا هذهو : اناق . عج رو ُْى اهدجأ لو «بايثلا ضافضف : طقف ط

 . "7 اعم ىملاو ىنعملا قفتا اذإ « هيلع دمتعي ًاعجر٠ نوكت نأل ةيفاك اهسفن

 ىلع جردتلاف « جاَرادلاو جردتلا ١8 ص نم ه ح ىن ررحملا ركذ -

 جار دلا امأو 181588 ةيسنرفلابو ةيزيلكنإلاب 28263522[ : وه حصألا

 0 ماو ؛ م ةيزيلكنإلاو ةيسن رفلاب آطمقصعم]ام وهف ناعؤ نا زو

 : و ةيزيلكنإلاب لل ك0ءاع م868588 : و ةيبرعلاب ناطئقيحلا وهف جاردلا
 هتيمستب ساكنيتسا ًاطخأ دقو « ةيسن رفلاب 6-1 1216 لان ل

 , 8ادعاع م2251082 : ةيزيلكنإلاب

 )١( ضافضف صيقو » : ناسللا ىف لاق . مجاعملا عيب ىف تدرو ضافففلا نأ لع :

 عارذلاو ردصلا مساو دار أ . ندبلاو ءادرلا ضافضف ضيبأ : حيطس ثيدح قو . مساو' .

 لاق . نيريس نبا ثيدح هنمو «' :ءاطفلا 3 رثك .ةارأ > ليش: < ندبلا وعادل اون دفلع» ىكف :
 نمت و... راكم 217 نيالا هدفك وقا يآ 8 نضاناعف نقار الا اوم زاكس غري نى نملا "عم تتك

 ظ : ريثك لاق . امهعسو : عردلاو بوتلا |

 لايربلا ”ضتستم ءاورلا نحل ةاههاعألا ةسيحلا مث "تدق
 دقف ٠ ةغالبلا ساسأ عجارو . كانه ءاج ام رخآ ىلإ ... عساولا ريثكلا : ضافضنلا و

 . "© عسأ و : ضافضف شيعو ... ضافضف نطبو . ةعساو : ةضافضف عرد » : هبف ءاج

 كر



 ه١ ظحاجلل نا ويلا باتك

 تع ١0

 رحببلا فيس لهأ نم سان ناكدق » : نأ 75 ص ىت ظحاحلا ركذ

 يووم تلق . ( مل ا ا

 :رانلا لع ايف تت ١ نرءطقي اوناكف « عدافض نولكأي ًابرع

 5 ا1ديدت احلا اك! ىلع | رخل 2 3 ردقتساف اهلكأ 5 ىنوعدو 1 ابن وبطتسيو

 مهن ركشو : مهنم ةيك اهنم تيرتشاف « اهتبطتساف ؛ مهن رطاخخل ًاييبطت اهتلكأف

 مَ ” برجيلف : جاجدلا ىل نم بيطأ عدافضلا ذاخفأ تناكف « ةوعدلا هذه ىلع
 ه١ ص ىف مالكلا اذه لثه ظحاجلا داعأو . ىلوق ىف كلشي نم

 عمج تاجودزملا : ماؤتلاو » : 71717 ص نم " ح فاررحتا لاق

 ةاحنلا نم ريثك مالك اذهو : انلق «  زيزعلا عمجلا نم هم رهو (؛ مأوت

 فيكف . لوألا مضب لاعف ىلع ًاظفل "ه نم 1 نحن انعمج دقو ؛ نييوغللاو

 ظ روك

 6 درو لام نسحأو 3 ءايزلا ىلع مالك 5 ص نم ؟ حا 50

 قفل و ل والا اوس يدع 1 8. او ركل ةلودم ف ءاوساما تعتلي

 . عجا ريلف لوقأ اع 11و ىكل :« ةحفصلاو ةنسلا رك د ىبارخ فدع نذ

 دالب اهنأ باوصلاو « نحصلاب دالب تبت ) : 7314 ص نه 4 ح ىث

 : تيبلا اذه 554 ص فنأ ى ءاجو



 ىنيبو ءاملعلاو ءابدألا نيب دل

 ى دري مل ظفللا اذهو . ةغزولا وهو صربأ ماس هب دارأ : ىحملا لامتف

 . «صربأ ماس» رصق ظفللا اذه : انلق «  ةيماع ةغل الإ هبسحأ الو : ىجاعملا
 سيلو :؛ رييغتو ةدايزو رصق نم ملكلا ى ءارعشلا فرصت هيف فرصت دقو

 : . ماوعلا مالك نم

 برض : باحسك ) : لاقف داب زلا رشانلا حرش "05 صض نم ”" ح ىف -

 رونسلاك ناويح دابزلا : انلق «  رونسلا هبشي ناويح قرع وهو ء بيطلا نم
 ناويحلا مسا اهمسا ةحنارلا ةيكذ ةينهد ةدام هيف رغص بارج هجرخم دنع هل

 ءاهقملا طلغو : سوماقلا بحاص لاق » : ثحبلا اذه ردخخأ ى لاقو

 . رونسلا ةبادلا امنإو . بيطلا اهنم بلجم ةباد دابزلا : ملوق ى نويرغللاو
 ةباد دايزلا : وه نوبوغللاو ءاهقفلا هلاق ىدذلا : انلّو - «( بيطلا دايزلاو

 6 رهو الو رطلع ١ دنحف . بيطلا ( مجاب ال ةلدهملا ءاخلاب ) اهنم بلحن

 نم ًاضيأ ادابز ةبادلا تيمسو . ةحيحص ةيمست ًادابز ةينهدلا ةداملا تيم امنإو

 « دابزلا رونس : ةبادلل اولاق مهن أكف . هيلإ فاضملا ءاقبإو فاضملا فذح باب
 ىف ىبوت ىهو . بيطلا اهنم رصعي : بيطلا اهنم بلحم ىنعمو . دابزلا ةباد وأ

 كلذ اورصع « بيطلا ىلإ اوجاتحا املكو ٠ عوبرلا كلت ىن ىلاهألا تويب
 : يه ريغل وأ مهسفنأل بيطلا اوذخلاو تدرجلا

 خيبر خب اس ترتاو هةيشيدزو )| : 6 ص نم 5 ح قو

 سيلو . قارعلا عضاوم نم هنأ انظفح ىف : ىذلاو : انلق (  داسالا هيلإ بسنت

 . . رمألا نم تبثنأل توقايل نادلبلا مجعم ىديب نآلا

  بلكلا ئوس مسا بلكلل سيلو » : 75 ص ىف ظحاجلا لاقو
 0# كليدلا لإ مسا كيدلل الو

 فيكف « نافردعلاو ناسرتعلا : كيدلا ءامسأ نم ظفحت نحنو : انلق
 ؟ ليلجلا ئوغللا اذه ظحاجلا انذاعسأ اًناف



 ىهو « ةتخاف عمج : تخاوفلا ١ : "608 صح ح ىف حراشلا لاقو

 قارعلاب ةصاخ ةقوطم ةمامح ةتخافلا نإ : انلق . « قوطملا ماما نم برض

 11 0/650 20131116 2105 : اهمحا وممسالا اذب- دهعلا اذه ىلإهيف ةفورعمو
 ىلا ل 00

 ! ووو لوقت اهنأك ميمعدو اهو ملعلا ناسلب

 هل ومسيو ( ل بو لاو ننهشلاك مامحلا نم بورص قازغلا و

 هل الاب رتاج ار اعاتب ىيتااوتطلاو ىلارطا

 مو

 ةنز ) ةيتتخف مهلاحصف ريغ قارعلا ماوع مويلا اهيمسيف ةتخافلا اهأو

 ىساركك ىتاخف ىلع اهوعمجمو ( ةيكرتو ةيد رك

 ء رذاشون ةروصب رذاشنلا وأ رداتشُتلا "4 ص ىف ظحاجلا ركذو

 نظنو 4 هيلع دمتعي باتك ق دييقتلا اذه رن مل نحو 4 ةمجعملا لاذلا مهب

 . هنم ال نيقارولا لمع نم طبضلا اذه نأ

 01-51 : نيب روألا ءاملعلا ةغلبو » : حف ررحما لاق دقو

 مسالا نأل « ضارّتعا لك نع ةاجنمىف ناكل « زيلكنإلا ةغلبو : لاق ولو

 ' م7720 م18ءان5 581 : ره ىملعلا

 « عوشيتخلب ل اذكه ملق طبض ( عوشيتح ١ "ه5 ص قررحملاطيصض ل

 رسكو « ةمجعملا ءادلا ناكسإو « ةيتحتلا ةدحوملا ءايلا حتفب وه باوصلاو

 اهيلي « ةمجعملا نيشلا مضو « ةيتحتلا ةانثملا ءايلا ناكسإو « ةيقوفلا ةانثملا ءاتلا

 نيقا رعلا ىراصن دنع عئاش مسا وهو . ةل.هم ندع رخآلا ا ةنك اس واو

 مهنكل : مالسلا دبع ذاتسألا لعف امك هرطبض مهضعب نإ ؛ معن . اذه اندهع ىلإ

 . دنس نردب طبضلا اذهذا نم بنذ لب « هينذ بنذلا سيلف « اوأطخأ

 عمج ريباثألا ا( : ةرايعلا هله ”6 ل نر / 8 2 ررح ا ركذو 0



 ىنيبو ءامعلاو ءابدألا نيب 557

 : مضلاب ىرهاو . ءاعطلا ءارهأ : رابنألاو . حتفلاب رين عمج : رابنألاو « رابنأ

 . ها « ناطلسلا ماعط هيف عمج خض ربك تيب

 "نأ اونظ : اهوبرع اماف : نويرابنأ : ةينانويلا بيرعت رابنألا : انلق
 اهد رغم نأو ىبرع عمج ظفل ةينانويلا بارعإلا ةادأ اهنم فوذحما ( رابنأ )

 ( نرقك ) ةليخدلا لكلا نم تارشع ىف لعفلا اذه لثم اولعف دقو « ( رين )
 2« ( سودرفلا ) 0 ( ديهرقلا ) و « سانلا نم ليجلاو « ع« نمزلا نم ةدملا

 11018عان11 ةيمورلا نم ”هنإف رابنألا ىنعمب ( ىرملا) كلذكو ( شرغلاو )

 . ىبعمو ىبم

 هانتبثأ ىدذلاو . ةيسرافلا نم لابلا نأ "5! | نما عب ف نرخ نك واح
 |اتم ىف كلذو . ةينانوي ةملكلا نأ « نيمدقألا نييوغللا طالغأ » انباتك ىف

 اننأ رك ذتن اننأ الإ ٠ رظنلا هيلع ليحنل : 8 انفيلأت نآلا نسل بانوط
 مه 821819188 سيلو مام ا نم لافلاو لابلا نإ : انلق

 هنأب نآرقلا ىف دراولا "88ص ه ح جّسمز ةنز لّمقلا رحنا ركذو

 سنج نم راغص باود» : ليقو . رذلا راغص و 5 دارخلا نم راغصلا

 نأ (ةاذغن ةراجت ةفرغ ةلجم ىف ) جردأ ليوط لاقم ىف اديب دقو ؛ . .دارقلا

 صتمتف ماعطلا ليانس ىلع ندنسلا ضعب ى عقت تابئيودلا نم برض لتمقلا

 ةلا ةنس نالاركذتن الو . ةدام لك نم ةغراف اهعدتو ءاملا نم اهيف ام

 . ىملعلا ةبيودلا كلت مسا الو

 رد رلا فاسو نتا رسفلا ىب نوكي ىذلا مخسفل هلا كسلا ةيعانلا بخ

 هل 00 مل قار ,علا ةغل ٠ نم مما رآلا لعللا اذه تامدقو : انلق "48 ص

 0000 ةينيتاللا 9 ا نظأو ا ءكأأ ل 1 هاب ملا عال نسكب 1 بلا » م وبل
 لا

 كي اغلا يان قو هك ١ |هازعم



 وه ظح امغا ناويحلا باتك

 : "ا/ا“ ص نم“ ح ىف هلوقب قبلا رّر لا ةاتسألا حرش

 حيرلا ةنتنم ءارمح ( اذك ) ةلمقلا لثم ةيود ىه : ليقو . ضرعبلا قبلا»

 : انلق .  ها ( رصم ىف فرعت ريخآلا | ىنعملا اذبعو . ردجلاو ررسلا ىن نوكت:

 ضوعبلا نومسي نويقارعلاو . ةأشنلا .ىدادغب دلوملا ىرصب ناك ظحاجلا "نإ

 نأل « دهعلا اذه ىف ًامسا رصم ىف قبلاب . ىمسملا وهو جمضلل نوفرعي الو ادق

 « اندالب ىلإ ق قئارطلا نم ةقيرطب . هب ىج اذإو « قا رعلا ىف شيعي ال جمضفلا

 ةدشل ًامتح تومي فيصلا ءاج اذإ 507 عيب رلاو ءاتشلا ف شيعب هنإف

 اشاب تحدم نأ  دادغب ءانبأ نم ريغص انأو - تعمس دقو . انرايد ىف رحلا

 ناك اني تان ايدي ةرلعو دك اطال وناطا نميصتت+ فاتت و

 دانا ودا نقرجتلا ايييتعلل نوعا 3 تاييودلا كلت للا ذل ايف
 تاونس عبرأ بلجلا داعأ دقو . ةدحاو اهنم ىحم لو تتامو تسبي فيصلا

 . دادغب ىف جمضلل رثأ ىريال اذهطو « حجني ملف « ةيلاوتم

 محضلا ضوعبلا "الإ قلاب اوديري مل « نيمدقألا برعلا » نأ كلذ ىلع دز

 لقن نميلا نمو لصألا ىناميف قبلا امأ ٠ جمضلا ىنعمب ةتبلا اهول.دعتسي ملو
 دنع ىطسولا روصملا ىف كلذو « ىغللا نم اهريغو ةيزيلكنإلا ىلإ مسالا

 . هئاجرأو برعلا رحم ىف نفسلا ءاشنإ

 نارا ىف نوكي ناتكلاو جمضلا ىتعمب قب نإ باتكلا 3 9

 نتي 24 ديول بالو وجعا

 ظ 507

 اهلتقي نأ الإ ١ : ظحاجلا لوّقل ا رسفت 7 ح ى ةحفصلا كلت ىف ءاجو

 اك « ةانثم ءاث اهيلي ءافب « لوا ءلاب ةرابعلا باوصف « لتقلاو كرعلاب

 ( اهلتق» : ل ىو» 6 : حراشلا صن كنودو 8٠8" ص ةيشاح . 507

 . 2« تبثأ اك ءافلاب ههجوو



 ىنيبو ءايلعلاو ءابدألا نيب 0 0ك

 هثمو « ضوعبلا الإ قبلاب اومهفي مل نيمدقألا نب رسفملا نأ كلذ ىلع دز

 . رغصتلا ةنزب ةنيتكسلا اهمسا دورمن فنأ تلخد ىتلا ةقبلا نإ مهوق

 اهيلع قلعف « درن ةعطق درألا تخت و : "م5 ص ف ' ظحاجلا ركذ

 .هيف ناصت ءاعو : ةيد رعلا مجاعللا ق : تختللا » : هلقن اذه ام هباثلا ذاتسألا

 .دصق ظحاحلا نوكي نأ ديعبو . كلذ ريغ اوركذي مل . برع» ىسراف . بايثلا

 دارأو . . . درألا هقوف عضوي ىذلا حولا ثختلاب دا رأ امنإو . ىبعملا امه

 ظ 0.٠ حوللا نم الدب دبللا ةعطق اولعج مهنأ

 كف ريرسلا : يام وقانون داب م فارتلا فلل تعتلاذإ : انلق

 .قفار دختي بشحلا نم حوللا : رخآلا ىف ءاب « ةتختلاو « أكتملاو « هيلع

 . لامعتسالا اذه نم وه ظحاجلا مالك ىناف . تش

 : ("85 ص ) رعش تيب ىف ظحاحلا ركذ

 ٠ ثوتلاو نامرلا ىذ دادغب خرك نم ها

 ريثك ناكو « ةلجد نم نميآلا بناجلا ىلع عقاو عضوم انه خركلاف

 .ءاثب مويلا ىلإ اهظفلي نم نييقا رعلا نف ةثلثم ءاثب ةموتخم ثوتلا امأو - نيتاسبلا

 نإو « حيصف امهالكو « ةانثم ءاتب اهم قطني نم مهنمو ء رحخخالا ىف ةثلثم

 ظ .٠ مهضعب هركنأ

 .نم : حتفلاب روهلا ١» : ررملا لاّمف "49 ص ىف روهلا ركذ ءاجود

 - .ها 2. عساو ىأ روه قرخ مهوقو . ا

 : مهتغل قف هب داريو « اذه اندهع ىلإ نييقارعلا حلطصم نم رولا :

 وه اذهو « عستتف مجد ضايغ هأيم مب ضيفت ةحيطبلا وأ 5-6 >

 انه ىلا

 راص ام ةَّبقلا ىف ىعم ْتَنيِب ىتم ىنأ لإ ) : 5١7 ص ىف ظحاجلا لاقو



 لا

 عيمج و طظحاحلا| ةغل 8 ةضلاف 5 ةرملا غم ع مى | 8 - ) 6

 0 بزأ بلك امهعمو نالجر لبقأ » : 577 ص ىف ءاج
 نأ اندنع ىذلاو : انلق  ديدخ مْحِض رسود : ررحملا لاقف ((رسؤد)
 مت ناك اذإ بلكلا نأ كلذو . نيسأر وذ : اهاتعم ةيسراف ةملك رسودلا

 . رسوب ىمسف نيسأ ر هل نأك نعي سأرلا

 دشأ ىهو رسود اهمسا ةبيتك « قارعلا كلم رذنملا ن نامعنلل ناكو

 تناك . رسود نم شطبأ وه : لاقي . لثملا ام ننارخ . حن فطن ةقاثك

 تيمس كلذلو « نتليبق نم اهرتكأو برعلا لئابق ميمج نم ةعمتج.

 ْ ا
 ًاضيأ نوعش هيف لاقيو . نوئمث : اذكه بيبطلا نوؤمش ررحم ا مسرو

 اوناكو « نيمرألا نم ليحل « طبنلا ءابطأ نم وهو ةزمحلا 00 قا نععب

 حئاطبلا ةكباص مويلا لعفي كلذ لثمو . تعقو امثيح ةزمه ن.ءلا نولعجب

 ةدح ولا .ةايلاز ةعوسما ا فاضل :هتلا» نونا د: ف :انذتع ةوفاؤررعملا
 . ءاه م دا ةيتحتلا

 "هنأ دقنلا ل لاوقألا ا : حراشلا لوق ؛>" ص نم # حاد قد |

 : مغلا ىف ًاراصق نوكت ىلا ىهو
١ 

 بحاص 3 سايتلا ا داتسألل ةرابعلا هذه ة5كأك ص نم / حا دروو

 ممالا اذه هيف حصيل ًادحاو أسيت 0 ن وكب .

 ًاناسرف اوسيل ١ : هلوق ىف 49لا١ ص نه : ١ ح ى ف رح مث



 ىببو ءالعلاو ءايدألا نيد هدم

 !وسيل : ةرابعلا بارص نوكيف « ذإ » وه طقاسلا لعل « ليحلاب مل ةفرعم ال

 . ليحاب مهل ةف رعم ال ذإ اناس رف

 : ةانثألا ءاياا, رئارغلا : حرشلاو صنلا يق ل نا عيطو

 اذكري نعانلا ةيئاز الور ءافوع نع مال اهاهنأ 15 ةوويقيم: نأ تاوضلاو

 0 ح0 ص ةدراولا دوا زملا ىهو ديازملا بتكت نأ بجي

 00 .طقسلا» : ؛/ه ص ندم حا هك رضا ذاتسألا لاقو

 اذه مويل قلادي ا « اهفارطأو ةحيبذلا ةوشح هب دارأ هلعل . هيف رخال ام

 .فارعلا يب طقسلا تدرو ىيعملا اذهمو : انلق - « ةيرصملا ةيءاعلا ىف ظفللا

 ظ ,ايفاذسا وا طقسو طاقم اناقتألا عئاب ىمسيو

 ىناثلا صنو . ىلودلا دوسألا ىبأل رعشلا نم نيتيب ظحاجلا ركذو

 ] : وه امهنم

 ر لوطأ رنعلاك سبسبالو
 رو

 ةملكلا نأ اندنعو - تدرو اذك « ”سبسب » ىلع ًاقيلعت زرطملا لاقف

 7 0 ةانثم ءا ؛ امهطسوتد 3 دةيجخم نديشب ) ني ل اهلصأ ةفقحصوم

 برصب :2ءقدر روت وهو . داصو ءايو نيشب صيئشلا : عرشيشلا و4 ةنك" انه

 :نااويدتاو سانلا نم عبطلا د كلا قلدلا بعصلا هد هيشيو هتءاد رب لثملا

 ل ا هي رشيف ) : 5 س ؟الا/ ص ى ءاجو

 : باوصلاو . « دلوق دق ةزعالام) و : ” س 548١ ص ىثدروو

 كلوت

 « سراف روك نم ةروك ركسك » : 447 ص 4 ح ىف ىشوملا لاقو

 . اذه اندهع ىلإ قارعلا روك نم ابنأ برعلا ةبتك نم نيينادلبلا دنع روهشملاو

 مك
 رعرشا اذع



 01 زكا نايا تاك
 د حسا

 . كلذل ةريع الو : مالسإلا لبق سراف روك نم
 .قلطت ام ا ريشكو » : العاق : 48 ص نم ه ح ىف ىشحلا رك واح

 : انلق - . « ناويهلا نم ريبكلا ترضلا ىلع « رك ذلا ١ ةملك ةيب رعلا مجاعملا

 نيمأ ةمالعلا نأ كلذو روطسلا هذه بتاك رمألا اذه ىلع هبن نم لوأو
 قلطت برملا نأ هل تركذو ١9377 ةنس دادغب ىث ىنراز هللا همحر فولعملا

 3 عبرألا تاوذ نم وا ناك أ ربط 6 ناويللا نو 0 ملك دعما م

 عاوناو نداعألا ضعب .ىلع ركذلا ارّقلطأ لب : تارشحلاو كلمسلا نم وأ

 لاقو مالسلا دبع ذاتسألا ءاجف . هتاباتك ىن هيلإ راشأو ىبع كلذ ذخأف : تيرطلا

 . برعلا قلطت : باوصلاو . «ةيبرعلا مجاءملا قلطت ١ : لاقو

 وهو . رجش : هلوشب 584 ص م حا « لاضلا » رشانلا حرش و

 : ًايذع ناك ام : ردسلا نم لاضلا : لاق ولو ةديدع تاتابن لمشي مالك

 : ىملعلا همساو لابلل ةحنرم ةدئاف ثحابلا دافأل . ىربلا ردسلا وأ
 1011015 1766 : ةيزيلجتإلاب و 1518132115 1 115 وأ 212المطالك ا 0ام5

 لال][15167 521019286 :ةيسنرفلابو [ 5 لايزاباع ؛ رال/ت10 لابزان6ع:و

 لابز نطلع لعذ اآ0غ0م528ع5 : و امان لعد 7ق_5

 كا ةيئالا ةامحلسلا حتفلاب 8 قرأا ١ : ه56 ص نهال م ىق ءاح

 قرلا نألو « ةيرب ةيئام امئاد نوكت ةافحلسلا نآل . بيرغ ريبعت اذهو : انلق

 . فحالسلا نم مظعلا هب داريو ٠ قارعلا ىث اذه اندهع ىلإ ةلمعتسم ةظفل

 . ًاضيأ اهنم راغصلا ىلع قلطيف هيف لهاستي دقو

 مب ح ) لصألا ةيسراف ىهو جلثلا ىنءمب خيلا ظحاحجلا ركذو

 دورا ١) ن/-افارأا ءانبأ لو دا قا رعلا 6 مويلا ا لمعتست ىهو ) ه5 ص

 : ها ل و 2 0
 واود ( رغولا از نيكد ١ فذ هويت م١٠ غ ايلا نه. هيف عقب أمد هن وصخ و 2 خلا نم

0 0 - : 3 35 2 52 - 5 

 ١ ءار رخآلا قو ةنك اس ءافو ةح وتنم لأ ا اس - 3



 ' ىنيبو ءالعلاو ءابدألا نيب 0

 اذإف بنذ اذ ناك ا ريغص ناك اذإ ٠» عدفضلا نأ ظحاحلا ىكحو

 كلذ ى وهو همسا رك ذب لو 5508 ص ( طّقس « نالجر وأ نادي هل تجارمخ.

 عدفشلاو «مضلاب فوغرشلاو ء رسكلاب غرشلا ذئنيح همساو : انلق . رولطلا
 . 1802016 : ةيزيلجإلابو 161854 : ةيسنرفلابو : ًاضيأ

 2 هفرح اذهو ظحاجحلا صن نم ه7” ص ىف مىجالعلا رك ذ ءاجو

 ظ ا لا ةمجالعلاو ٠

 عدافضلا ىه اذإف « مجالعلا هذه ةقيقح نع ثحبأ تنك ام ًارثكو

 : : موجلعلاو 5 موجلع عمج اهنأ اوركذ دقف ىجاعملا 2 رئاش اما ةةوملا

 لوق ىلع دمتعنف نآلا امأ . اهنم رك اذلا وه وه : ليقو .  ةماع عدفضلا

 : ةيسنرفلاب وهو « ىبنأ وأ ناك اركذ ء دوسألا عدفضلا هنأ ىأ ظحاجلا
 3 ف لهأ ناسلب ىأ 2 معلا ناسلبو 1020 ةب زيلكنإلاب و 1222114

 [ائ10 5
5-5 

 . ")هاجر امه : لاقف بدنجلاو ةدارحلا ىدد رب رشانلا بتاكلا ركذو

 بدنجلاو دارحلا ىف ططخملا بوثلا دربلا نأل ٠ هاحانج امبمأ باوصلاو

 . ةحنجأ عمجلاو حانجلا : اهوحنو شارفلاو

 ء ةرضحلا ديرب ابدلا نأ معزي ٠ : 5857 ص ظحاحلا نيم ى ءاجو

 لاح ولو ةرضحللا ديري هوهو ًاطقس كانه نأ نظنو . « ىراجلا رهنلا امنودو

 ا

 . احرك

 راغن قبس أه لعلف 60 ةاحاذج رب : 55 ص ىثاوحلا ُّى دعك ىذلاو اذك )١(

 ظ : ( نوراه / ساتسنأ بألا نع

 يك



 16 لظحاملل ناويحلا باتك

 انم اهراعتسا ةملك ىهو ل" ح و ه55 ص ى ةعفقلا ركذ ءاجا

 ,. 5 : اهوّممو نويسن رفلا

 ىلع براشلا هب ثبعي ام ١ وهو 4 ح و 555 ص حتفلاب لقّشلا ركذو

 نأ اندنعو . ها . « ةيماع مضلا ليقو . مضلاب اضيأ لاقيو . هب لقنتيو هبارش

 ىون ىذ رمث لك وهو 1010616105 ةينيتاللا نم ب رعم هنأل حصفألا وه مضفلا

 . بارشلا دنع هب لقنتي

 . ةرثك تاعامج : مائق) : ه١ ص نم١ ح ى ررحملا لاقو

 : ماتف لصأو ةئف عمج مائفلا نأ اندنع.ىذلاو : انلق . « هظفل نه هل دحاو ال

 لثمو . انتغل ىف فورعم عمج مدقأ وهو نون رخآلا ىو ءافلا رسكب نائف

 : بورك عمج ىو « مفورس : فورس عمج ىف نولوقيف ةيربعلا ف كلذ

 انعضو دق انكو . مييمت : نيونتلا لصأ نأ امك نونلا ىلإ محلا اولقن مث . ميو رك

 .تسيل ىهو ةنس نيسمخ وحن لبق ةيتوريبلا قرشملا ةلجم ىف ليذلا ىنام االاقم

 عمج ق نييوغللا لوق مىدقلا مجلا اذه لثمو . اهيلع ىراقلا ليخنل انمامأ

 .ةرثك ىهو اه ريغ ىلإ دونسو نوزوأو نوضرأ : ةلمم و زوأو ضرأ

 . « تاونسو تازوأو ضارأ» موق نم مدقأ عمجلا انذهف

 فق دراولا تيبلا اذه ىف لاقوبلا اهدحاو ىبلا ليقاوبلا ركذ ءاجو

 : 087 ص ٠

 بثك نم نععلا ىأر لينلا ىأر نف'

 ليقاوبلا ىف الإ ليتلا ىرأ اف

 زوك وهو ءابلا مهب . لاقوب مد ليقاوبلا ١ : ىبشوملا ز رطملا لاق

 01 ( ةو رع الب

 :عردنا افع



 ىيبو ءالعلاو ءايدألا نيد دكرغب

 م1917 ةنس ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا راد ةعبط « ةغالبلا ساسأ قى ءاجو

 لوقابلاف : ليقاوشلا نم « ليقاولا فرعي ال نالفو ) : هم : ١ ءزجلا ىف

 اهيلإ دشي « جز اهسأر ىف عارذ ردق اصع : لوقاشلاو . بوكلا ( اذك )

 وهو ( لبحلا دمي ىح اهطبضتيو « ضرألا ىن هزري مث ء هلبح ©)حاّسملا

 ا اولا نأ : .اهنم بابسأل كلذو . ًأطخلا حضاو نه

 . لوقابلا دحأ ركذي ملو

 288ءمان1 |ول رقي ملو 80681 : اولاقو انم اهوراعتسا نييبرغلا نأ : اهنمو

 نويسن رفلا ناك ولو 18010168115 ةينانويلا نم اهان رعتسا اننأ : اهنمو
 . 2001 ل اة علا 8 اولاقل نينانويلا م أه و راعتسا

 ًاطالغأ نوحشم ةيرصملا 5200 عوبطملا ةغالبلا سامسأ نأ : اهنم

 اهيف انظحال « انتنازخ ى زورحملا طوطخملاب عو.طملا انضراع املو . ةعينش

 ىبرعلل كلذ انركذ دقو . رويغ ىبرع لك هيف اهعوقول فسأي ًماهوأ
 194 4ةنسو 1١8178 ةنس كب ىمهف روصنم روتك دلا ا ولا

 . ءايحألا نب ,ب هللا اناقبأ نإ برملا ديعب هعبط ةداعإ انيلإ دهعي هنإ : انل لاقف

 وه ليقارأا ها ١ هعبط ىلع نئقاولا عدخ ىذلا نأ : اهنمو

 (9 رحالاىلع دحاولا ساقف ؛ لوقاشلا اهدحاو ليقاوشلا نأ هتف رع. « لوقابلا

 عم نوكت جز اهسأ ردى يعاود نالت ةيكخ + :لوقاكلا ل2 ةيفارفلا تانبل»ى تلا (5

 اودمي ىبح اهطبضتيو ضرأآلا ىق اهزرب مث « لبحلا سأر ايف مهدحأ لعجن ةرصبلاب عارزلا

 جن اهسأر ف « ةرصبلاب عارزلا عم نوكت ةبشخ : لوقاشلا » : طيحملا طيحم ىفنو - « لبحلا

 © العف هنم نولمعتسي رهو نييكلفلاو نيسدنهملاو نيءانبلا لوقاش هنمو . حم رلا بقعك

 . ةلقشلا مدنع مسالاو . هضافختناو هعافترا ربتخا ا 8 ”ةوضو ناكل افق عب نولوتنت

 ةئباص ةغل ىهو - ةيئادنملاو ةيطبنلاب ىه : انلق - ىبهنا « ةيسرافلاب لوقاش برعم وه : ليق

 هلك فارعلا ىف فام ةيعو تار ها اوتاكو لون هع حاطبلا
 ركذت مل ةروكذملا ةيرصملا ةعبطلا نأ : .ةغالبلا ساسأ أطحل ةنيبملا ةلدألا نمو(؟)

 ى امتركذ دقف ةدو#لا ةيطخلا انتخسن امأ . ابنه رخآ نطوم ىأ ىف الو ابتلظم ىف ( لوقاشلا )

 . ةرصتخملا ريغ ةنللا نوتمل بتككلا بابرأ عيمح ًاضيأ اهديق دقو . ل ق ش ةدام

 مك
 عرش افع



 كرفو ظحاحلل ناورهلا باتك

 حيحصلاب ذخأ نوراه دمحم مالسلا دبع ذاتسألا نأ ىلع ةنيب ةلدأ هذهف
 . حيبملا كبنو

 ”نأ اندنع ىدذلاو « ديصلا : صنقتلا ١ : ه8 ص ؟ ح 1100 _

 نم ةلوقنم صنقلا ةملكلا نأ كلذو . بلكلاب ديصلا وهو صنقلاك صنقتلا
 ىبعمب 11126 86512,85 ةينانويلا نم ابعأ وأ بلكلا ىأ .©2015 ةينيتاللا

 : )١( بلكلاب ًانيعتسم ديصلا داطصا

 نم رغصا رئاط ) وعصلاو ) : 48 ص نم ' ح ف 5 لاخو -

 هنمو 1868عانأال5 : ىبروألا ملعلا ةغلب ىهو ٠ سأرلا رمحأ روفصءلا

 نم رغصأ ذاتسألا لاق ول : انلق 0010615656 06 آكأه8اعأ : ىبسي ام

 ةغللا ىف روفصعلا نأل : موقأ ناكل ئرودلا ررفصءلا نم رغصأ وأ «٠ ئرودلا

 لوقو . ًاروفصع هسفن روفصعلا دعي اذهو . مامحلا نود رئاط لك ىلع قاطي.

 نسحألا ناكو ٠ رهتشملا حاطصملل قفاوه ريغ ىبروألا « معلا ةغلب , : ذادسألا

 ظفللا نآل . ةاونلا ذبن « ىبروألا » ًاذبان « ملعلا لهأ ةغلب » : هلوقب عنتقي نأ

 . ىويسآلاو .٠ ىئيرفألاو . ىكر.هألا لب : طقف ىبروألا هفرعي ال ىملعلا
 ًالهج ربعتلا اذه ركن نم فالخب حيعص « ىلءلا ةغلب » : هلوقو . ىلا رسال و

 ظ :ةسرعلا »را رسال

 تا رئي وطلا راغص عيمج لحس ىمحلع ماع مسأ اني 1آ؟ءعانأ اند هلوكو

 ءرنل ىزيلكنإلا ظفللا وهو 00106656 وأ الطعلءأ هلرق 5 ( ةدرغملا

 د هزيحي مساب سيل 168اناان5 ىأ كيلملا سنج نم

 ىلع هالك 3 تاور دل ن مب ريفاصعلا للىعتساف داع ذاتجسالا نإ ع

 : لاق دقف ةحفصلا كلت نم ( 59 ةيشاحلا ف ل احدا

 اوس عاب سك ينو ان نك مل او نماوتل اوي كايصلا قوس او رس عييغلا »نإ ( 9

 ادع كركي اه :يلغا رص كلكلاب ايهم ناحل فايع قالا ونحت ..نئامولا نك ةليبور نأ ةليغ

 سا اوقتشي لو كمسلا دايصق - ىرعلا امأو - ىرضلاب ورضلا وهو قولسلا نسج نم بلكلا
 لدي العف هنم اوقتشي ملمهنإ اك « رخآ ظفل ىأ الو كرع الو ةكارع : اولوقي ملف « هتنهل

 . كلذ لع.



 ىببو ءالعلاو ءايدألا سد 0

 لاثمأ ا ربط : 0--. وتفملا ءامجلا كددشتو ل ادلا مهب ؛ للخدلاو

 ف رعب نيه اهلك ة ريثك عاوفأ ىهو «٠ فتاملا رجشلا ىوأت رفاصعلا

 0 01 - : ةيزيلكنإلاب وهو ٠ ةقيرزلاب رصم لهأ ةماع دنع اهنم رثك

 ةملك 5ال17218 نأ ةقباسلا ةراشملا ىف انلق ٠١ ىلع ديرتف . 2 ال/ةيطاع'

 ةقتشم ةيد رغلا لخدلا لعل و لغدلا ىلإ ىوأت اهنإ ىأ « ةّيلغد : اهانعم ةينيتال
 جرحلاو كيألا مئادلا اهنطوم نأل . ةغلا.ه ةغيص نزو تنزو مث . لغدلا نم

 مهنم ءاماعلا الإ : ةيمورلا ةملكلا هذه نوفرعي الف زيلكنإلا امأ « تاباغلاو

 78325167 : رهف ركيوطلا اذهل ى زياكنإلا ظفللا امأو  ةيلاعلا ةفاقثلا بابرأ

 . اه ريغ ىلإ ءالحكلاو ءانخدلاو ةلارشلا : ةيب رعلا اهامسأ نمو

 «  تنؤيو رك ذي : سفنلا حورلا » : 04 ص ا ح ىف ذاتسألا لاقو

 هب ديرأ اذإ امأ . دسجلا ةايح هب موقت ام هب ديرأ اذإ ثنؤيو ركذي : انلق

 حورلاف . ةتبلا ثنؤي الف ىناءملا هذه ىهاض ام ىلإ ىحولاو ركفلاو لقدلا
 لوقيو . ةنيمألا حورلا : ةتبلا لاقي الو . لي ريج بقل نيملسملا دنع نممألا

 .ىلع ةلالدلل « ةثأؤمألا ظافلألا نم ترعنلا هذه ىنادي ام الو ةسدقلا الو

 ظ 0 . مهدنع ثلاثلا مونكألا

 ذاتسألا نأ : 000 :محتي : ةمتاحلا ىهو ةصالخلا  ا/

 2 نم هدقألا ننتك" رشن ىلوت نم نسحأ نم وه توراه كلمدحع « مالسلا كيع

 : امناعوضر٠ فالتخا ىلع رافسألا ةعلاطم ىف ًاليوط ًانمز فرص هنإف

 خاسنلا هيف هلخدأ ٠١ لك ًاذيان « ةرابع حصأو ةلح ىمعأب ظحاحلا صن زاربإل

 ةدايزلاو ع .فخسلاو فدذحلاو 4 00 ف.حصتلا ن٠ نوقارولاو

 لررد أه حصفأو حصأ نه هئا زجأ هك 2 ؛ باتكلا ؛له حبصأ 0 5 ناصقنلاو

 ٍإ انهو ىلإ ا اك رصالا ّخ :اذصاا ف

 قفاه عرش ا« متي نأ ىدنوإ يعي ف رعلاب بأن 5

 ْ 5 باو ول نسحأ ةناثآو 3 ظحاحلا 0 4 رثاس جارخإلا هلئأ



 «*»:لظحاحلل ناوبحلا باتك

 سماخلا دلجملا لوح

 نوراه ده# م السلا دبع . ملقب

 سا

 ىتس اميف ىلهركلا ىرام ساتسنأ بألا ريوكلا ققحملا ةعارب هتجبدام تأرق
 دازف + ناويحلا باتك نم سماحلا دلحملا ىلع ًاقيلعت « فطتقملا دادعأ نم
 ةعس نه هب سانلا هل دهش ام ىنرجو ٠ معلا ىلع رويغلا محا اذبع ىباجعإ

 5 ىرحتلاو ثحاا ف قت ص صالخالاو 5 .عالطالا

 ىلإ بلط نبح بجعلا ىضقأ تدكف « ةرهاقلا ار :ثب ريدلا ف هترزو

 © بلطلا اذه "ىلع ديعي وه م 3 لد ًاعض و٠ هآر أ ام ى هلداجأ نأ قدص 6

 دهشأ أميف ىنذخأي ءاملعلا لالج اذإو . ىرظن ف ٠ معهن رب 9 عمت رب معلا اداف

 فراخ زلا ىفت هنو 0 ةهذحو قملاف 4 هعضاوتو رطخلا اذه مرك نم

 . ليطابألاو

 لكلا ضعبل ًاريسفت ةيجن رفإ تارابع ضعب ررحملا لقن ١ : بألا لاق
 اهملم ديفتسيل ةيب رعلا ىلإ اهمج رمي نأ هب نسحب ناكو 6 فناجألا نع ًالّقن ةيب رعلا

 0-7 ص ١ ةيشاحلا ىف ءاج امب لثمو 4 « ةيحجب رفإلا مهفي ال نم

 . 458 ص

 8500806 . ..: وهو لوألا عضوملا ىفءاجام امأ
 و 5 . 8

 فرخ زرت درو زاللا هاش رجح حا ) : ىهو : كلب 1 هلق هتمح رث تسدئا دمف

 . (« ةضعلا هب

 . م1844 ةنس ربفون ددع فطتقملا ةلجم ل رشن(١)



 ىنيبو ءاللعلاو ءايدألا نيب ها

 هريسفت تثأ دقف 2 8519ال . . . : وهف 458 ص ىف ءاج ام اّمأو

 ا ضرألا ند« ته ةائقب حطس ىل عَ ًافرش ا نوكي ىذلا فعينكلا ره ) : لق

 ةملك نأ مما ةيشاحلا » ناكم هيدنتلا ١ لا.ءتسا هترضح ىلع دا ع

 ن< ف رع لوو . 50 هك و 0 ةيشاحلا نم لامعتسالا 5 قرعأ ةيماتلا

 . ىلا#كلا ىلامأ ىلع 5 ىركبللا كيبع ىبآل ) ةيراعلا ( نيمدقألا تال ؛

 ماوح ى ضو ارملة راه ني لعل « ةاورا 'طيلاغأ لحم فاويشقااوو

 ظحاحلاةبتكم جا رخإ نم همليبسب انأ أماوحن اذهو : ةغللا تك ضعبل تاقيلعتو

 3 اك راص ًابرغ وأ ًاقرش طحنا اذإو » : ظحاجلا لوق 5١

 راخبلاو ناخدلاو راغلل ًاسبالم ءا ولا نم اهصرق نيبو كينيع نب ءىش

 : بآلا لاقت . « ءارمح ا!هإو ءارفص امإ اهارتف ؛ و

 عمجلاب أ رمحو ا رفص نه دلك نأ ىأ . ا رمح اهإو ًارفص اهإ باوصلا »

 نإ لوقأ نأ ىل نذأيلو . « خاسنلا لهج نم دملاو . دودمملا ريغ بوصنملا

 ٠ عزوجل ةفص تسيل انه « ءارمحو ءارفص » ىبملك نأ و4 ةميلس ةرايعلا

 صرف )» ىلإ دئاع « طخا ) ىث رمضلا نإف . ةدرمملا سمشلل ةفص ىه ادنإو

 ص رق نب و كني ض رع ًاناخد نأ ولو» : وهو . هلق مالك د ضمنا

 رجلا نشل نا سيكا نضرت كلان و. سحاادعاز] ريل نأ نيسقلا

 نول ال « سمشلا نوا ىن مالكلاف « هنيبو كنب ضرتءملا راخبلل . رفصأو

 . ءادنألاو بابضلا بورض

 ءالعفب مسكلا مدجلا فصو نادل قلعأ نأ ىوغأ 2 'دذالو

 نم ١68١" ص ى م.دق قيقحأ ىل قبس دقو . ةيشاالو هيف بير ال حي درفملا

 انه ةنايعا نأ فلادأ تفلو ح اننا كالا لل فيش يس رت. اةفاقنلا  ةلقحلم
- 

 : اروهأ هيلإ فيضأ ىبكلو .أرركم
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 ١ (ةقاص تاوارضحلا ق سيل» : ثيدح ىلع ًاقيلعت ناسللا ىف ءاج :

 » امنإو © عمجلا اذه عدجب لأ تافصلا نم نزرلا اذه ىلع ناك ام سايق

 مك
 عرش ا افع



 عملا اذه هعمج امنإو . ءاسفنخخ و ءأ رص وحن ١ ةذص ال ًامسا ناك ام هب عمجم

 : لوقلا هذه برعلا لوقت « ةفص ال لوقيلا هذه ًامسا راص لق ”هنآل

 ىهف : ظفللا اذ اهفصوب ةقوبسم « ءارضخلاب لوقبلا ةيمستف ( ءارضحلا»

 . هب ىعس دق فضر

 "8 ص ناسللا نم اهسفن ةدالا ىف درو ام ةرابعلا هذه ريظن و -

 نال 34 اهماولأ تفلتخا نإو 4 نجاودلا 8 مامحلا نه ءارضحلاو 20: ” سس

 . « ةرضحلا اهناولأ ريكأ

 *  ىبارعألا نبا ىكحو» : ( 578-455 : 5) ناسللا ىف ءاجو :

 ليللاب ىنع هنأ ىدتنعو : لاق . بيرغوهو : هديس نبا لاق . ءارهث ليل

 عمجم امك « ةليلل ًاعمج ليللا لعج هنأ ىنعي « ا ا ا
 عمج نأ ىف ًاضيأ عطاق صن اذهف . رمتلا ىلع ةرمتلاو « رقبلا ىلع ةرقبلا
 نأ رك ذلاب ريدج وه اممو : درفملا ءالعب همصو عوسبي ثن ولا رسكملا

 ًاظفحت و اتءزت نييوغللا دشأ نم هديس نا .

 نم ره ةميدقلا بتكلا ف ىري اه نأ ن .هابأآلا هيلإ بهذي اه اأو -4

 نيعانلا نإ لوقن نأ عيطتسن ذإ « ناهجو تاذ ةجح هذه نإف « خاسنلا لهج

 ب )ممر لامهإ وأ فيرحت لامهإ ؛« تاملكلا هذه ىف تا زمهلا ضعب اولمهأ

 , ؟هاعوصم نم ةذوخأ « ةيهاع ناكرتلا ١ : تلق 864 ص ىثبو

 ( سيدمح نءا رعش ىف تدرو دقو « ةبر هاا اذنع قذلاو بألا لاقو
 : ةيلقص اهيف رك ذي هل ةديصق نم 74١ ص هناويد ل :درو ام ىلإ ريشي وهو

 اهتاحخ رذانتلا اهيف تع اذإ

 اسفاتم اهنع تناكرلل حتفت

 نو.ةكيف « نكاسب تقبس نإ « ًاطخ ةزمحلا فذح نيمدقألا ممرلا ءالع دعاوق نم )١(
 . 279 ص ةيرصنلا علاطملا رظنأ . « ارمح , : ءازمح وحن



 ىنيبو ءالعلاو ءابدألا نيب دره

 نرقلا ءارعش نه وهو « هتيبرعب جتحم نمم سيل سيدمح نبا نكلا
 . ةملكلا هذه هيف تدرو صن مدقأ لعلو . هال ةنس قوت « ىرجهلا سداسلا

 : ه7” ص ىف لاق . ”4ه ةنس ىئوتملا ىدوعسملل فارشإلاو هيبنتلا ىف ءاج ام
 لا رانلا نع حار 6 4 ناكرلا لبج نم اهيأب امو ةيلقص ةريزجو

 برت ننام ندع و( نم هن سرعت
 ذاتسألا اهركنأ (« ”8ا/ ةنس ىلاوح ىوت اذف ١ : 40 ص ” ح ىثو

 ةعطاق.ةجحن هذه تسيلو . اهوف رعي مل ةبتكلا نم ءاحصفلا نإ : لاقو « بألا
 ًاريثك اوفرعي مل نيمدقألا ةبتكلا ءاحصف نإف « لامعتسالا اذه ةحص ىف ىف

 « هيلاوحو هلاوح سانلا تيأر » : ناسللا ىنو ؟ تارابعلا كلت ةعص كلذ عنميفأ

 . هبحاص ناكم ىف اهدحأ لعجي تاوخأ ظافلألا هذهف « هيلوحو هلوحو

 « ؟ يف هل نوكي ىنأو . هف : (ل ) ادع اميف !1١7 : ١ ص 9 ح و

 لاق «. هراقنم ىف باخعسلاَو قعقعلا رم ذإ » : ظحاحلا لوق ىلع قيلعت وهو
 بحاص لوقب دهشتساو . « راقنملا ةياور نم حصأ مفلا ةياورو » : بألا

 راق اور ىمأ لا كاوا 1 ناويحلا مف : اولاق مم حابصملا

 وأ ء ىشلا عوض وم ا مالا نأ ىف بير ال ذإ « ليلدب بألا ال تأ ملف

 ى ءاج امي هداهشتسا امأو . ريطلل عوضوملا وه راقنملاو « هل رادتسملا مسالا نم

 هيفف ناويحلا ةلمج ىف ريطلل كلذب هلاخدإو ناويخحلا ىلإ منا 21 حابصملا

 اقل للان ضخ ىلا للا أدع ام انه ناويحلاب دار ١١ نأذإ 4 رخآ رظن

 موح يوحد اهللإ راشملا ان 1 عل نأ 3- ريد رع امثو

1 0 2 
 ضافضف لك ىعم » : رعاشلا لوق ى تبتك ١688 صه ح ىثو

 6 تيرم ن افيلجأ مون كالا ضان طق 2395 توك « صيمقشلا

 ناويحلا نو ( ط) ةخسن نأ تيّنع امنإ انأو . ةرابعلا ركنتسأ ىنأ بألا ”نظ



 اهتقس ىلا عجارملا نم رخخآ عجرم ى اهدجأا ملو « ةياورلا هذ اهدحو تتأ

 .1١-6١68ال ص ىابدرسو ٠ تيبلا اذه جيرختل

 هتيمستد ساكنيتسا أطحخأ دقو ) : بألا لاق ١٠9 ص ه - ىو

 « اذكه همسي مل ساكنيتسا نأ حلاو طاةءأع م81151086 : ةيزيلكتالاب
 وهف 8 اوعلع 22212108عع هامس ىلا امأ و عموم ءماذم : هامس لب

 . 184 ص ناويحلا مجعم ىف فواعملا

 .اهنأ باوصلا » : بألا لاق « نيصلاب دالب تبت ١» : 7574 ص ىئثو

 ةحاسملا ةحلصم ) روصم نآلا ىامأو . « اهنم تسيو اهيقرش ى ةعقاو دالب

 ةلرصألا نيصلا دالب ىلع لمتشت ىهو ةينيصلا ةلودلل مسر هيفو ةلودلل ( ةيرصملا
 ىاتب:دالب عقومو « تبت دالبو « ةيقرشلا ناتسكرلا دالبو « لوغملا دالبو
 . نيصلا رح الإ نيصلا قرش ,ى سيلف . قرشلا ال برغلا

 مالك ن.« سيأ ©« صيرب ميس ) تإ : بألا لاق . 54 ص -0--
 نم ملكلا ىف ءارعشلا فرصت ١ ةملكلا هذه ىف فرصت رعاشلا نإو « ماوعلا

 او : نناوقو دودح هل هانع ىذنللا فرصتلا اذهو . (« ريغتو ةدايزو رصف

 ( صيررب مسو » « رعشلا رئارض ىف ءابدألا اهديقو « مخرتلا با وبأ ق ةاحنلا
 . رعشلا رئارض ىف ءابدآلا هزيجم امم الو مخرتلا دعاوق نم ةدعاق ىلع سيل

 انظفح ىن ىذلاو » : « ةشيب » ىلع مالكلا .ؤف بآلا لاق ”*ه ص ىو -

 ًانوب قارعلاو ةيشما سد نإو 4 كلذك رمألا نتأو . 1( قا رعلا عصاوم نك هنأ

 سمخ ىلع ةكم نم « نميلا ىلب امم ةكم لمع نم ةشيب ١ : توقاي لاق. . ًاعساش
 رجشم عضوم ةشيب ىداو ىو . ريثك ءىد ليسفلاو لخنلا نم ابو ٠ لحارم
 . ع( دسألا رثك

 بلكلا ىروس مسا بلكلل سيلو ١» : ظحاحللا لاق مسح ص ل ورااع

 سيل كيدلا نأ ىنعي ظحاجلا نأ ىلإ بآلا بهذف . « كيدلا الإ مسا كيدللو



 ىنيبو ءالعلاو ءابدألا نيب د

 «« ناف رمعلاو ناس رعلا » َّى

 « قاقتشالا ىف لصأ اط سيل ىنلا ةدماجلا ءامسألا ىنعي امنإ ظحاجلا نأ قوللاو

 ءامسألا رثك هنأ : ىرخأ ةلدضف رونسالو » : مالكلا اذه لبق لوقي وهف
 فايا ورم رشاو < هللا ناسا نع رعد كاشفا ريغ « اهسفنب ةمئاقلا
 هركذ ام امأو . ررّددسلل ام لثم دماوجلا ءامسألا نم رخآ مسا هل سيلف كيدلا امأ
 ىهو « ةسرتعلا نم قتشم امهنم دحاولا نإف « نافرتعلاو ناسرتعلا ١ نم بألا

 سي رتنعلا هنمو . ةظلغو ءافجو فنعو ةدشب ذخألاو « ةبلغلاو بصغلا

 ةدشلا ىبعم نم قتشم رخآلاو . عاجشلا لجرلاو ةقيثولا ةبلصلا ةقانللو ةيهادلل

 تيب ع نسر وب ةديداش نر رع فازوا لي رتل نع + انولا# يقنالاو
 . ضام ءىرج رجاف ثيبخ ىأ فورمعو

 قبلاب رصد ف فرعي ام وهو « جمضلا » نأ بألا ركذ "/# ص ىو

 : ًاضيأ لاقو . عيبرلاو ءاتشلا ىف ىتتختو « را هلا صم ريظبو رئاكتب

 كلذ ديأو « ردجلاو ررسلا » ال « رصحلاو ررسلا ى نوكي » ةرابعلاباوص نإ
 دلهاشملا نأ عم ( تاغمزن حج رضاللا ئأ تاون نووقيشلا »9: + هلوقب

 ناردجلا قوقش ى هرئاكت دتشي امنإ جمضلا نأ نيرصملا ىنارهظ ندب مقاولا

 امنإ هنإف ٠ بجع اذهو . رحلا ةدشل كانه تومي هنأو « قارعلاب شيعب ال

 3 ب وقثلا كلت كدسو عودصلا كات تار ىلإ نرتخلا كلذلو 1 ابءوشتو

 ةملك امأو . هرشكتو حمضلا ءاويإ ى ردجلا نم ًانأش لقأف رصحلا امأ

 : عبطلا ءاطخأ ىف : اهياع تهبن دقف ( لنقلا »

 1 بالا لاق ) نساويحا نع اص سايق هأأ » ٠ ةرامع 5519 ص و 3

 ادخل وا امن اكديف ناوكينأ وأ ف ماعلا وت نبل ا 35 نأ سايتلا ىكي »

 هنأب ) تبالكلا ) رسل نأ ىغبشي هل ود ن مارق لعو . محلا اذه ف حصيل

 كلذ نييل واب اذكهو « ةرقبلا بحاص هنأي ) 0 ١ و 6 بلكلا بحاص

 بآلكلا ريسفت ىف نولوقي مهف « نيوغللا نم نرسفملا تارابع ىف فولأمب



 بحاص رانقبلا ريسفت ىو : دورقلا بحاص دارقلاو بالكلا بحاص هنإ
 قادرو ام كلذ ىلإ بألا عفد ام لعل و : )١( لاغبلا بحاص لاغبلاو « رقبلا

 ( هكسمخ سايتلاو » : سوداقلا ىو( هكسمب ىذلا سايتلاو » : هلوق نم ناسللا

 دارفإلاب ملكت ادنإ ىرهوجلاو . حاحصلا ىف ىرهوتلل ناعبات كلذ ىق امهف

 « هلبق هركذ قبس ىذلا « سيتلا » ىلإ ريمضلا عجري نأ دارأ ”هنأل انه

 .درفم وهو

 : ءايلاب ناويحلا لصأ ب تدرو امك « ريارغلا ١ تبتك 47 ص ىو

 ءافوج رمغ اهنأل . . . ةزومهم اهنأ باوصلا » : بألا لاف « ليهستلا ىلع

 نابهذم امه امنإو ٠ باوص الو أطخ رمألا ىف سيلو . « ءانبلا ةيئاب الو

 فا شير ةغل وه ليهستلاو . ليهستلا ىلع رخآلاو زمهلا ىلع امهدحأ ىرحجب
 اهفرعت مل ًاموسرو ًادويق ليهستلل اوعضو دق ةاحنلا ناك نإو « اهمالك عيمج

 +. اهمالك نق هيلا: ليعتتت ل اقيرق نأ ةرئاوتم نضودضتلا نإف“ © نشيرق

 .شي رق اميس الو زاجحلا لهأ رثكأ مهو ٠١ موق اهففخف » : ")7 ىضرلا لاق

 « شيرق ناسلب نآ رقلا لزن : هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع ننمؤملا ريمأ نع وو

 ىبنلا ىلع ةزمهلاب لزن مالسلا هيلع ليربج نأ الولو « رين باعحأب اوسيلو

 . « انزمهام مس و هيلع هللا ىلص

 بسح ىلع رثكألا ىف طخ اوف باك او : 3 لة وحلا لاقو

 ةيزاجخلا ةغللاو . زاجحلا لهأ ةعإ ليهستلا نأ اهدحأ : نوهجول اهليهست
 .؟

 . 0  ىحصفلا ى هه

 هياع هللا ىلص ىينال لجر لاق : ثيدحلا ىقو : ؛؟) روظنم نا لاقو

 : )"مس :١16 هءل١ ساعده. : ؟ 45 س 5١85 5 ) ناسللا رظنا (0)

 ١١(. صك

 )١( م ) ةيفاشلا حرش : ١” (.

 .(؟؟؟ : ؟) عماوملا مه(0)

 .(؛١.4. -مو : 7 ) ناسللا (:)



 ىنيبو ءاملعلاو ءايدألا نيب 3

 : لاقف : ةياور ىو - زمه ال ىأ  ىمساب رينت ال : لاقف . هللا ءوناي : ملسو
 ى زمهل شيرق نكت ملو . فرحلا زم : رينلاو . ريثن ال شيرق رشعم انإ
 لهأ ركنأف « زمهف « ةئيدملاب ىللصي ىئاسكلا مدق ىدهملا جح الو . اهمالك

 : ىلؤدلا دوسألا ىبأ تيب ىن 475 ص ىف بألا لاقو -

 اهلسر لوطأ زنعلاك سبسب الو

 لوري 0 دامو ١ املزو

 ةانئم ءاب امهطسوتب نةمجعم ننيشب شيشب اهلصأ ةفحصم ةملكلا »

 هاو ىذلا حيحصتلا اذهر 1 خلإ ؛ 003 صيشلا شيشلاو 4 ةنك اس ةتح

 برغتسا دقو . « ةيئاملا ةافحلسلا : حتفلاب « قرلا :١ 059 ص ىنو-
 2 . « ةيرب ةيئام ًامئاد نوكت ةافحلسلا نأل ربعتلا اذه بألا

 . ىرعلا ناويدلا عبط اهل ةيرب ةافحلس : نب رض ىلع نحكي نأ قلتاو
 1 ط وطشلا 6 اهصيد مضت و رحبلا ى شيعت حاسمتلا ةعيبط اط ةيرخ ىرخأو

 نم برض قرلاو » : ناسللا ىنو . امهنه لكل الصف ىريهدلا دّمع دقو

 , ةأللاو ةسمخلا ًأضيأ ةيرحبلا ةافحلسال لاقي و . « حاسمتلا هبش ءالا باود

 568 (0860156 : ةيرحبلا ةافحلسلل نناصف ةيناطي ربلا ةملءأا تصصخ دقو

 1 عدعولا طقالع طع ![9265 1هعمتعل ا.هنمل وألا ق ءاج 5ع2 اان5اأعو

 ناصف تصصخ اك . فناعزلا ةئهك ًافارطأ ال نأ ىأ ه5 !![ممءع15

 : امهنم لوألا ى ءاج آ220 101[غمز5ع آه520 ال5116 : ةيبرلا ةافحلسلل

 . ةيرعلا عئابطلا تاذضحالسلا ىأ 2 طعاممتقم هك !عممءواعمتلا طقطتلخ

 ىلع براشلا هب ثيعي ام وهو « لقنلا ١ ركذ درو ه55 ص قود

 كر



 00 ظحاحلل ناويحلا باتك

 ليقو ؛ مهلا ًاضيأ لاقيو » : ءامدقلا صوصن ق ءاجو هب لقنتيو هبارش

 نع برعم هنأل ؛ حصفألا وه مضلا نأ اندنعو » : بألا لاق « ةيماع ملا

 ةداملا نأل ,ناكمب ةوقلا نمسيل هبيرعتب مكحلاو . « 2لانهلءان5 : ةينيتاللا

 رسعلا نم ءىّت هيف سيل امدام نم ةملكلا هذه قاقتشاو « ةعساو ةيبرعلا ف

 رع ىذلا ظفللا اذه ناك اه « ةبرع» اهنأ ىلإ ائبهذ دق ولو

 اهيف ةياورللو « ةيورم ةغل ةيبرعلا ةغللا نأ ذإ « حصفألاو حيصفلا ريدقت ىف

 : هتيراقم الو لصألا ةانادم بيرعتلا ىف اومزتلي مل برعلاو ,كحلاو ناطلسلا

 00. مهقاوذأو مهتنسلأ هل عوطت ام نومزلي امنإو

 -- وو

 « فطتقملا » نم ةدودحملا تاحفصلا هذه هب ىتفعسأ ام ضعب هذه

 . ةلاطإلا ةيشخ ا ضرعأ مل عضاوم :تيقبو

 الاخ افارتعاو « ًاقداص آركش ليلجلا بألا ذاتسألا ىلإ مدقأل ىنإو
 نأ هللا وعدنو « ناورحلا باتك ن« ءزجلا اذه نم سرد ام ى هعنص ليمجب

 ىف هولتد امو باتكلا أله رئاسأ هتسا رد أرقن ىبح 4 ةيفاعلاو ةمالسلاب ةعتيم

 : ريزغلا رفاولا هملعو عرابلا هبدأ نك كيفتل و )م ظحاحلا ةبتك#



 اهناكسو ةماهت لاح ءامسأ بانك لوح

 ئملسلا طألا ب مارعا
 نوراه دمحم مالسلا دبع قيقحن

 / . ه8/9١ ةيناثلا ىدامح ةرغ خيراتب ىلوآلا ةرشنلا

 رساحلا دمح ليلجلا ذاتسألل دقنو قيلعت

 ةرشنلا قيقحتل ةمدقم هتبتك ٠١ در وأ نأ دقنلاو قيلعتلا داريإ لبق ترثآ

 ١84 ةنس ىف تاطوطخملا رداون ىف اهجامدإ لبق ةلقتسم ترهظ ىلا ىلوألا

 ةشقانمو تاقيلعتلا هذه نم ىل حص امب عافتنالا اهيف ىعور ىلاو ةيرجهلا

 . ةشقانم ىلإ ًاجاتحم هتدجو ام

 ةرداصلا ىلوألا ةعبطلا قيقحتل ةمدقم هتبتك ١١ صن م ركلا ئراقلا ىلإ و

 : 11/7 ةنس ةرهاقلاب نمح رلا دبع نيمأ ةعطم نم



 قف :لا 4 ش 3

 (لوآلا ةرشدلل )

 نوراه دمحم مالسلا دبع ملقب ظ

 : ةماهم

 الوط دتمت ىهف « ًاديدش ًافالتا اهولدم فلتخم : ةملك « ةماجن »

 نم ًانايحأ شدكنت ىهو « رحبلا ىطاش ةرياسم ماشلا موخم ىلإ ندع نبب ام

 لعلو . كلذ ىف نومدقألا نادلبلا ءاملع فلتخمو « بونجلا نم وأ لامشلا

 لابج لوأ نأ « اذه هباتك ردص ىث مارع هركذ ام اذه ىلع ليلد قدصأ

 . موي ىلع عيني نم رهو < (ىوصضر وه ةماه

 ةجيتن روصعلا ناتخم ىف ءاج شاكنالاو طاسبنالا كلذ نأ ودبيو

 . اهنع صلقتي وأ ةقطنملا كلت دوسي ناك ىذلا لبقلا وأ ىمايسلا ناطلسلل

 نم ةماهم قاقتشا نأ ذإ « ةيضقلا هذه ىف ًامات ًانوع اننيعت ةغللا نأ ىلع.

 نم ىلحاسلا دادتمالاف . رحلا ةدشو اهدوكرو حيرلا ريغت وهو « « متهنتلا »

 . ةيمستلا هله هيلع قدصت ىذلا وه ماشلا مون ىلإ نميلا بونج

 ةيبرعلا ةريزجلا مسقت نأ مهفيل ءاءدقلا ءاملعلا لاوقأ ىلإ عجارلا نإو

 نييفا رغج نب رطش نبب زجح ىذلا دتمملا للا وهو « زاج- ام دح ىلإ عضحب
 رداط ةنع سنك رخكلاو , دجن وهو عفت رم امهدحأ « ةريزجلا نم نينيابتم

 ع ةارسلاب ىمسي ام ىه « هيلاعأ ىأ « لبجلا اذه ةارسو . ةماهت روغ وهر

 . ماشلا ىندأو نميلا ىصقأ نيب ام ةدتم

 « مزلقلا رحب رياسي ىذلا قيضلا روغلا ىه ةمابت نوكت ةيفا رغجلا ةعيبطلابف
 دالب نم بونجلا ىصقأ ىلإ انيس روط ةريزج هبشل ىب رغلا بناجلا نم ًابراض

 عربا افع



 امناكسو ةماب لابج ءامسأ 2.5

 قيض ءزج سيوسلاو روطلا نيب ىهف ءأ ربك ًافالتخا اهض رع تلت و . نميلا

 ةماهت كانهو . ةدج لحاس رد 1 و عسوأو . 017 لحاسلا نم

 . زاجملا ةماهنو « نميلا

 ق اميس الو « اهناذب ارا رووا ل ىف نميلا ةمايع .:تنناكو

 هذه ةءاهت ىلو مث : ىداليملا سداسلا نرقتلا ةياهن ىف نميلل ىمرافلا حتفلا دهع

 ةعضاخ ةيالو تحبصأ مث ء « ديبز » ام رضاح تناكو « دايزونب دعب نم

 ىبرغلا ىطاشلا ىلع ىهو « ةيارعلا ةريزجلا ريغ ىف ىرخأ ةمام كانهو

 كلذب ىبعي وهو « ("' ”هبذاد رخ نءا اهركذ « ( ةشبحلا ةما ) ى مهو «© رحبلل

 . ( ايرثثرإ] » لحاسي مويلا فرعي ام

 « بير ال ( زاجحلا ةماهت ) ىهف اذه هباتك ىف مارع اهينعي ىباا ةماهت امأ

 ةنيدملا نمو « موب ىلع عبني نم ىه مو « ىوفغر » ةيلامشلا اهابج لوأ لعجب

 . اهارقو فئاطلا ىبونجلا اهادحو : لحا رم عبس ىلع

 « اهم قلعتي امو اهلاكسو ةماب لابحب صاخ هنأ باتكلا اذه رهاظ نأ عمو

 ىهتني ةماهل صخم ام نأ دجن نحنف . زاجحلاو ةماهن ىلع مالكلا لمشي هنأ عقاولا

 الصف دجن مث . 44 ص ى ىأ « باتكلا سامخأ ةثالث نم برقي امدنع
 عقاوملا, لابجلاوىرقلاو نادلبلا نم أ ريشك لوانتي « زاجحلا دحل ًادوقعم

 ةماهت ركذل ًاعبت ءاج اهركذ نكي نإو ىهو . ةنيدملل ةروالا ةيزاجحلا

 3 مارع دو رفاو بيصنب تارغظ اإف « اهتتقاصمو اهل اهتقصالمل

 . باتكلا نم اليصأ ًاناكم تلتحاو

 ءاممأ باتك مت » : صنلا اذه مات باتكلا ةمتاخ ىلإ ىهتنت امنيح تنأو

 . زن بم لصتي اهر ةنيدملاو ةكه لابج

 . ( ةماهت ) ةيم السإلا فراعملا ةرئاد رظنا 00( >

 . ( ٠١ : 5) ةيفارنجلا ةبتكملا (0)



 دذُي ىنييبو ءالعلاوعايدألا نيب.

 . ةنيدملاو ةكمل رخآلاو ةماهتل امههدحأ ناباتك امهبمأب صنلا اذه ىحوي دقو

 ىععت ال « باتك ٠ ةملك نأو « مارع دارطتسا نم تركذ ام الإ رمألا سيلو

 باتكلا اذه الإ مارعل اوركذي مل :ءمدقألا نإف « ةيحانلا هذه ى هبتك ام الإ

 . نوفل واو نولقانلا لقني هنعو « « ةمابت لابج ءامسأ باتك »

 ظ : باتكلا اذه ةبسن

 نمح رلا دبع وهو : ( (1) ىدنكلا ثعشألا ىبأ ١ ىلإ باتكلا اذه بسني

 . « مارع» نع ةرشابم باتكلا ىور ىذلا وهو « كلا دبع ن دمحم نا
 نرقلا لاجر نه هنأ حجرملا نم نكلو « ةمجرت ثعشألا ىبأل دحأناو

 . 74 ةنس هتافو تناك « دعس ىبأ ننا ١ هخيش نأ ذإ « ثلاثلا

 هبسن نكلو « هتءدلقم ىف مارع ىلإ باتكلا بسني ل ًاتوقاي نأ بجع نءو
 . باتكلا بلص نم ةفلتخم عضاوم ى هيلإ

 عيمجو ٠ : ىركبلا لاق « « ىنوكسلا » ىلإ ًاضيأ باتكلا اذه بسنيو

 رشب ن هللا ديبع ىبأ باتك نم وهف ىنوكسلا نع باتكلا اذه ىف هدروأ ام

 ثعشألا ىبأ نع كلذ عيمج لمح « اهاحمو ةما لابج ىف 29 ىنوكسلا

 غبصألا ن مارع نع 3 ىدنكلا كلملا دبع ن دمحم ن نمحرلا دبع

 ا ارعألا ىملسلا

 ىنوكسلا ىلإ همجعم ىف ىركبلا اهازع ىلا صوصنلا ىلإ تعجر دقو

 « ىنوكسلا » نأ ىلع لدي امم « اذه انباتك ىلع ادئاز اهنم ًاردك تدجوف
 تاقيلعتلا نه ًاريثك هيلع داز هنكلو « ةياورلا ىف هساسأ باتكلا لعج

 . نيمدقألا بتكلا ةاور نم رك نأش « تافاضإلاو

 1 ا 00 1 ا هس سس ع موس م معمل ةناورادما همس ا اوس سس مما سلة

 . + ص توقايل نادلبلا مجعم ةمدقم (1)
 نطب ٠ نيسلا حتفب ٠ نوكسلا نإف . ثمشألا ىنأ لثم ًاضيأ ىدنك اذه ىوكسلا (0)

 , ةدنك خف

 :عردبا افع



 ابناكسو ةمابم لايج ءامسأ ه4
 هدا م مسا

 ىنوكسلا لاقو ؛ : ىركبلا رجعم نم 558 ص ىن درو ام كلذ ةلثمأ نءو

 ىبح نومتل هللاو 3 اه نوبجعتأ 1 لاّقف 4 ةرهاع ,ىهو نسح نب هللا دبع

 8 ٠ 5 5 - ها 2 1 َُط 8 3

 . ةرمض نم رافغ ىنبل ًاهايم ءارفصلا بانذأ و ةقيغو ةغبيغإا تناك : ةرمض

 : ًاموي هل لاقف ديش رلل عيني ةفص ريكي نسحلا نب سابعلا ناك : ىنوكسلا لاق

 : لاقف . اهتفص ىل برق

 ىدارلاو رصمقلا وخل رصقلا ىداو 5

 ىداب و تفك نإ رضا ل نع نم ظ

 ظ ةضفقاو رقعلاب هريقارق ىلت

 ىنوكسلا هاور امم سيلو « مارع باتك نم سيل هنأ حضاو صن اذهف

 . مارع نع

 نمح راادبغ نن قراط نع هلاجر نع ىنوكسلا ىورو 8١١ : ١ ص قو
 ن*و : لاقف . هيف انيلصف ةرجشلا دجسم ىلع انررم . بيسألا نن ديعسل لاق

 ىلع قيلت اذهف . خلإ « . . هنولوقي سانلا تعمس : لاق ؟ كلذ ملعت نأ
 باتك نم اذه نيلو 3 ةرجشلا لحسم وهو . اهدجسمو 0 ةيبيدحلا د

 . ءىش ىف مارع

 لاق « هبأتك ؛ هجهنم نم الو مارع باتك نم سيل ثلاث صن اذهو

 رجع كبرت 207 زجعلا ىلإ بارعألا قدصت نأ تدرأ اذإ : 01 و ركشلا

 لاوع ىب قدصتف « ناطلسلا ىهو ةصغلا اذ لزنتف ةنيدملا نم لحترت - نزاوه

 )١( مجعتسا ام مجعم ١١856 .
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 « بلاط ىبأ ىبل ىهو ىمحلا قربأ قربألا لزنت مث ؛ دعس نب ةبلعت ىب نم

 لزتت مث « ةيواعم ني مشج نب ىدع ن. مارح ىهو جيرع مث ةذبرلا لزنت مث
 لزنت مث 5 ءاكيلا مب خف « رماع نعول هو  ةيزعاملا لاقيو  ةزعاملا

 « مشج ىببل ىهو مرت لزنت مث « بابضلاو رماع نب لاله قدصتف ةبرت نطب

 نب ىدع ن نامز ىبأ هو ةفصان مث « لاله 5 قدصتف ىرسلا لوح

 « ةعادج ىنبل ىهو ىعرت مث « ًاضيأ ناّمز ىببل ىهو ةسيشلا مث « مشج

 . ةفاوب ىتأت م

 هباتكل ةرح ةياور وه ةماهن لابج ىف ىنوكسلا باتك نأ غماد ليلد اذهف
 هلوكيو « ةيدارطتسالا تافاضإلاو ةرشكلا تاقيلعتلا ىلع تدمتعا مارع

 . هل اهتقس ىلا هتملك ىق ةراوعلا ضافضف ىركبلا

 ,ىذلا « ىارسلا اموري « دانسإلا ةميرك هذه انتخسن نإف نكي امههو

 .نع « ىركسلا دمح.» ىبأ نع « برعلا ةريزج ىف ًاباتك عضو هنإ ليق

 . مارغ نع « ىدنكلا

 . : ىملسلا غبصألا نب مارع

 هد رس دنع ًاض رع مدنلا نبا هركذ ا الإ | ةحرت لف مارعل ريعن ملو

 « ىبارعألا مثيلا ىبأل انيرق هركذف « ةرضاحلا اولخد نيذلا بارعألا ءامسأل

 « الماك همساب هركذ دقو « ليقعلا حارجلا ىبأو « ىعبرلا بيحما ىبأو
 . « ىملسلا غيصألا نب مارعو

 .نادلبلاب نوفوطي اوناك نم ميلس مد بارعأ دحأ ناك هنأ ودلسو

 ن* « مارع » قاقتشاو . ةقداص ةريخ كلذب نوبستكيف اهكلاس» نوفرعتيو

 « انيلع مرعو ىبصلا انمرَّمع : لاقيو . ةسارشلار ةوقلاو ةدشلا ىنعمب ةءارعلا

 ذوخأ, هيبأ مسا ) غبصألا ) و . دسف ليقو « رطب و حرم ليقو ٠ رشأ ىأ

 عربا افع



 امناكسو ةماهت لابج ءامسأ ةهو٠

 "ضيبا ام ريطلا نمو « اهلك هتيصان تضيبا ام ليحلا نه وهو ؛ خبصألا نم

 , هينذ

 ىوحنلا مارع

 هاينإ ىف () ىطفقلاو , ")تسرهفلا ىف مىدنلا نيا هركذ ىدذلا م ارع امأو

 وه لب ىوحنلا كلذل مسا سيل مارعو . نيوحنلا دحأل بقل وهف « ةاورلا

 دمح.» نب سابع نب لضفملا وأ دمحم نء سابعلا لضفلا وبأ همساو ءهل بقل

 بير الب وهو « لقعلا فيفخ ًاعيقر انج ٠١ اوركذ اميف ىوحنلا اذه ناكو

 « ةينادمللا قئاثولا مهأ نم ةقيثو اذه هباتك دعب ىذلا غبصألا نب مارع رغ

 . ةليصألا عجا لا تايمأ نيفاحأو

 : لصألا ةخسن

 بتكلا راد ىف 010 : ملاعلا تابتكم ىف ةديرف ةخسنلا هذه لصأ

 ىلإ عجري اهحنراتو ( ثيدح "08 ) مرب ةعومجم ى دابأ رديحم ةيديعسلا

 ةحفص لكب « ةحفص ةرشع ىننثا ىأ « تاقرو تس ىف ةخسنلاو . 89/5 ةنس

 ةيرتكم ةءارقلا ةرسع ىهو . ١ ٠١ ةحفصلا سايقمو . ًارطس ؟© اهنم

 فيرحتلا ةرثك اهنأ امك « طقنلا لامهإ نم ريثك هيف ىدر ضماغ ىخسن طخم

 « نادلبلا بتك ىلإ عوجرلاب رسع نم اهم ام ىلع تبلغت دقو . تيديرتلاو

 يرعا قيم امون ال109 ريكا سو جراب رسب اياك ىو

 تيتفتسا كلذكو . فيرحتو فيحصت نم كلذك امهم ام ىلع باتكلا اذه

 ريغ « قيقحتلا اهبلطتي ىلا نونفلا عيمج ىف بتكلا نم اهريغو ةغللا مجاعم
 . ةمالسلا نم نوكي ام ب رقأ ىلع باتكلا اذه رهظي نأ ًادهج لا"

 )١( مدنلا نبا ١١1 كسبيل م5 رصم .

 . ةيرصملا بتكلا راد ةروصم 845 ص فاثلا دلجحنلا نم عبارلا مسقلا ةاورلا هابنإ (0)

 يك
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 ميه 0-7

 : باتكلا اذه قيقحن

 ىرظن تحت عقي ناك ام الإ باتكلا اذه دوجو نع ًائيش فرعأ نكأ مل

 ىح ( ىملسلا غبصأألا نب مارع ) ركذ نم نادلبلا مجاعم ىتعجا رم دنع أ ريثك

 دق تنكو « ( عينصلا ناميلس خبشلا ١) م وكلا قيدصلا هيف تيقل موي ناك

 ىذلا وهو « ةريغصلا ةودانلا تاطرطخنلا رشن ىلإ ىري ىملع لمع ىف تعرش

 ردارن » مماب ةردان بتك ةعست ىلع نيتامتشم ندتع ومجم هنم تج رخأ

 ىه « رشنلاب ةريدج ةطوطخ.٠ هيدل نأ خآلا ةرضح ىنرمخأف « تاطوطخلا

 : هرشنو هقيقحتب موقأل زاجحلا نم ىلإ هلسري نأ ىندعوو « اذه مارع باتك
 ١54 ةنس ةطوطخم اهتدجوف ىلإ ةخسنلا لسرأو « هب دعو امب رب نأ ناكو

 .ت3كح فراع مالسإلا خيش ةباكم ريد»١ ىدمح مهاربإ خيشلا اهلقن ةخسن نع

 اهتعجارمب ىع دق هذه نامرلس خيشلا خألا ةخسنو .' دنهلا ةخسن نع ةنيدملاب

 . اهنم عضاوم ضعب قيقحن و

 ةبغر عفشي ىلإ بتكف ( فيصن دمحم ديسلا ) ليلجلا خيشلا لضفت مث
 خيشلا اهلقن ىرخأ ةخسن ىلإ لسرأو 4 ةميركلا هتيغرب ناميلس خيشلا

 لصأللةقباطمو ناقتإر ةقد ىف ىدنهلا لصألا نع ىناميلا ىحم نب نمح لا دبع

 « دوجو٠ باتكلا لصأ نأ ذإ « ىملعلا ىريهض منقي مل هلك كلذ نكلو

 ذاتسألا ) رابلا خآلا ةلحر ةصرف ت زهتناف « هيلع لوصدلا نكمملا نه نأو

 روص بلجل ةيبرعلا لودلا ةعماج ةثعب ىف دنهلا ىلإ ( بلطملا دبع داشر

 هل ناكف . مارع باتك ةروص هعم ريذحن نأ هتيص وأو « ةسيفنلا اهتاطوطخم

 تدمتعا ىذلا لصألا ىه تناكف « امالتجا نم نكمت نأ ىف لئاطلا لضفلا

 ْ . باتكلا اذه رشن ق هياع

 لضف نه لذب ٠١ ىلع ( عينصلا ناميلس خيشلا ) خآلا ةرضحل ركشلاف

 عربا افع



 اهمماكسو ةمابم لامج ءاريسأ هوا

 .داشر ذاتسألا ) خألا ةرضحلو « ردخ نم مدق امو باتكلا اذه ىيرعتب

 . دنملا نم لصألا ةخسن بالتجا لضف هل ناك ىدذلا ( باطملا دبع

 ناليبنلا نديسلا ركش هذه ىنملك ةمتاخ لعجأ نأ ىتوفي سيلو

 م. رك مامتها نء ارهظأ ال ( لنيز فسوي ديسلا ) و ( فيصن دمحم ديسلا )
 لعلا رشن ىف ؟ءاهسإ « هعبط ىلع قافنإلا نم هب اماق اءو « باتكلا اذه رشنبأ
 ©, ةنامألا ءادأو

 , 27 1810/9 ةنس ةيناثلا ىدامج ةرغ ىف ةرهاقلا

 كورإ امرك سل

 )١( م07 ةنس ئرقف لبق ام ًايعبطم ًافيرحت ًافرحم رهظ دقو « ىلوألا ةرشنلا مرات وه اذه ١



 ىلوألا ةرشنلا دقن

 مظع ىنرس دقو . مارع باتكل ' ىلوألا ىترشن ردص ىف هتبتك ا كاذ

 7 , اه ىملع دقن ةرشنلا هذه روهظ نم رهشأ ةئ ةثالث وحن دعب رهظي نأ رورسلا

 ةلجم ىف « قشهدب ىبرعلا ىملعلا عمجملا وضع رساجلا دمح خيشلا ىلاعلا خألا

 ء 11/7 ةنس لاوش خيراتب ”4٠5 - "985 ص ثلاثلا ددعلا : ؟/8 دلخلاب عمجملا

 . ١1/8 ةنس مرا ثيراتب ه9 - ه95؟ ص عبارلا ددعلاو

 ىلا ةيملعلا ة ةنامآلا ءادأل امامثإ هيفى ردو ًاياجعإ دقنلا ةهةيجعب يل انأو

 نم نأ كلذك ىريو ٠ هدحو اهلمدح مهنم دحأ درفتي ال ؟هيمج ءاملعلا اهلمح

 . ملعلا قح ٠ قو اهّقح قف : مآ ةنامألا مك

 ىعيبطلا نه ناكو « ةطبغ ىث دقنلا كلذ ىلا نأ ىدنع ىعيبطلا نم ناكف

 تاوزنب هبشأ ىه ةغل نم ًانايحأ دقانلا هيف عفدني امع فرطلا ضغأ نأ ًاضيأ
 ْ اهاثمأ نم ةيرشبلا هسفن مصع نم لق تاوزن ىهف « لاتقلا ةموح ىف رفاظلا

 نئس ىلع ًايراج ءابدألا نب دقنلا نوكي نأ ىلإ لبق ن* تاووعد تنك دقو

 تيس + ةيسخيفلا: لما وغلا نم أ ريم نك, كلور + ريعتلا هيلا قد يقر
 : م ةنس ورام 5 دىلالا ةفاقثلا ةلجم 5 اميف ًاميدق

 نأ نآ لب : دوقنملاب اردهشتو ًاحرجت سألاب ناك اك ىبدألا دقنلا دمعي مل»

 رهأ راثعلا نإف . ةيملعلا مهتما كو ءايدألا رادقأ سمي اميف دحلا عمنطصن

 00 بهاذ وأ . رغم الإ كلذ ىف باتري ال . أءرمج ءابدألل ضرعي

 معا لا ةلداشمواةن وادم وكر نأ ودعي ال دقللا رهأ و... نسفللا تفاوت وأ
 00 ملعلل مداخ ًادبأ دقنلاو . باوصلا ىلإ ىدهتلا ىف ةكراشم وأ

 حمس قلخ ىن بيدألا هيلإ ىتأتي عفر نف وه امنإو . ءاجحلا نونف نم اره
 .اميرك باطخو
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 ردص رشنأ « ًاقداص ًاناميإ اهيحوب نموأو اهم زتعأ ىلا حورلا هذبمو

 نم ةأري٠ نوكت نأ وجرأ تنك ةميرك ةملك ىهو « رساجلا ذاتسألا ةملك

 . هدحو هلل لالا نكلو . امنامسق نم ًائيش تهوش ىلا تانملا ضعب

 ةقيرع مارع باتك نم انيلإ تدأت ىلا ةخسنلا نإ : لوقأف انه دوعأو

 لك عم عارص ىف ققحملا لعجت ثيحم « ةءارقلا ةرسع فيرحتلاو فيحصتلا ىف

 لذب امهمو . اهظافلأ فورح نم فرح لك نب ًانايحأو « اهظافلأ نم ظفل

 . الماك ًآريرحن اهررحم نأ عيطتسمب سيلف هدكو و هدهج قّقحم

 تاقيقحت نم ةلاسرلا هذه هب ْتَفظ اهب ىتطبغ ناعأ ًاضيأ كلذل

 رضع انت اهنيمج كفا عركلا دقانلا ةاعبألل تاقرلق و فاحت
 اهدا ق تاقيلعتلاو تادقنلا اق ن٠ ىدنع حص ا رثأ ئراقلا ىربسو

 . هللا ءاش نإ

 دنع ىبميملا ذاتسألا ةرشن ىلع انعلطا دق انأ رساحلا ذاتسألا انب نظ دقو

 وجرن ةجذاص ةمهم ىهو ! ! ءارقلا ىلع كلذ انمتك انأو « ىلوألا ةرشنلا قيةحت

 الإ ىلوألا ة ملل ةخسناا هذه رأ مل ىنإف « هللا نم ًاعساو انا مغ اهلجأ نه هل

 ذاتسألا انقيدصو هقيدص راد ىف 1١.ا/4ةنس لاوش ١١ سيمحللا موي رهظ

 ظ ظ . بلطملا دع داشر

 « قداصلا ىركشب ًانورمت» همالك ردص ىف دقانلا خيشلا بتك ام كيلإو



 ةماهت لابج ءامسا

 ىملسلا غبصأألا نب مارع . فيأت

 ةرهاقلا ةعماجم دعاسملا ذاتسألا نوراه مالسلا دبع : قيقحت

 ةبتك» ريدم لطوبرحلا مهاربإ خيشلا نأب اهامحن ةصق ةلاسرلا هذه رشنل .'

 ىأرف ١ ها/ماع ىف دنهلا راز ( 11/١ ةنس قوتملا ) ةنيدملا ىف ( مالسإلا خيش )

 موي ىبرعلا ىملعلا عمجملا وضع ى.هيملا زيزعلا دبع خيشلا ققحما ةهالعلا

 اب ىتأ ةخسن وه خسنو « لصألا ىلع هخسن ام ةلباقم ىف هدعاسف « اهخسنب

 نيسح هيحم ديلا لاشتلا ىرتلا ةفايلق قال ةدخ رهو. ناجحلا لإ
 اهدلع علطأو فيصن خيشلا اهخسنتساف « ةخسنلا ل ىلع هعلطأو فيصن

 ن* مهنءو اهخسن نم مهنف ٠ مهريغو ءاملع نم معلاب نيينعملا نم أ ريثك
 ناميلس خيشلا فيصن خيشلا ةخسن ىلع اهخسن نمم ناكو . اهنم دافتسا

 مجعم ىلع اهيف ءاج | ةلباقمب اهحيحصت ىف ا روكش» ادهج لاذب دقو . عينصلا .
 لطوب رحلا خيشلا ةخسن ذإ . بتكلا نم امه ربغو مجعتسا ام يجعمو نادلبلا

 رصم راز الو . كلذ نه لصألا ى ام ىلع ةدايز « طلغلاو فيرحتلا ةريششك
 ى اهرشني ىكل ةلاسرلا هذه رمأ ىلع نوراه دمحم مالسلا دبع ذاتسألا علطأ

 « ةخسنب رصم نه داع نأ دعب هيلإ ثعبو « (7١ةردانلا لئاسرلا ند ةعومجم

 ( تاطوطخملا رداون ). ن. ةيناثلا ةعومحملا ةمدقم ىف لاق لب اهرشني مل هنكلو

 ن مارع باتك ةعومجملا هذه ىف رشنأ نأ تمزتعا دق تنك ١١5 : ١ ص

 زيزعلا دبع ةمالعلا نأ تملف كلو 00 لابج ءامسأ ىف ىملسلا غبصألا

 نأ ىلإ هعنص لجوأ نأ ترثآف « باتكلا اذه رشنب ماق دق ىتوكجارلا ىنميملا

 ! ( هتخسن ىلع علطأ

 : تاطوطاغا ردا ىن(و)

 :عردنا افع



 ىنيبو ءالعلاو ءايدألا نيب هم"

  مالسلا دبع ذاتسألا ركذ امك  ةلاسرلا رشن دقف ىبميملا خيشلا امأ

 : ناتسكابلا ىن روهال ةئيدم ىف ردصت ىلا ةيقرشلا ةيلكلا ةلجم ىف اهرشن
 فصو ةمدقم اه عضو نأ دعب ( 011ءمأه1 (ه11ءعع 3842 عدعتسع )

 ةبتكملا ريخ نم ءىث ىلإ راشأو . ةلاسرلا فلؤم نع ثدحتو . لصألا اهيف
 . اهيف تدجو ىباا ةيديعسلا

 ىلع علطي مل هنأل - ةلاسرلا هذه رشن فيصن دمحم خيشلا دارأ دقو

 هيلإ تعجرأف ( ىبرعلا ىملعلا عمجملا ) ىلإ اهب ثعبف - ىنميملا خيشلا هرشن ام
 ام ثعبف - لاقملا اذه بتاك  نالف اهحيحصتب موقي نأ ىغبني : هل ليقو

 ةيسكع ةروص ىلع لوصحلا بلطتي ا ديفم ًاقيقحن اهقيقحن تيأر ىبنكلو « ىلإ

 رشنلل هتخسن ةيحالص مدع فيصن خيشلل تيدبأو ( ةيفارغوتف ) لصألا نم
 ىملعملا نمحرلا دبع خيشلا ىلإ ام ثععبف « ةقيقد ةاباقم لصألا ىلع اهتاباق» لبق

 اهعبطن ىبلا بتكلا رشن ىلع نيمئاقلا نم دنا ىف كاذ ذإ ناكو  قناميلا

 : ةقيقد ةلباقم لصألا ىلع اهلباقف ( دابأ رديح ) ى ةينامؤعلا فراعملا ةرئاد

 كلت ةلباقمبو . فيصن خيشلا ىلإ اهم ثعب لصألا نع ىرخأ ةخسن خسنو

 . طلغلاو في رحتلا ة ريثك لطوب رخلا خيششلا ةخسن نأ رهظ ةخسنلا

 اهرشن ىلوتي ٍنأو « ةلاسرلا رشنب موقي نأ فيصن دمحم خيشلا ىأر مث

 دق ةيب رعلا لودلا ةءماجم ةيفاقثلا ةرادإلا تناكو . نوراه مالسلا دبع ذاتسألا

 ةيب هلا تاطوطخملا ضعب روصيل بلطملا دبع داشر دمحم ديسلا دنهلا ىلإ تعب

 . ةلاس لا هذه لصأ روص ام ناكف . ةردانلا

 ىللا ةخسنلا ىلع عالطالا ىلع ةرهاقلا ق تنك امنيح تصرح دقو

 ديسلا نيبو ىييب ٠١ عم كلذ نه نكمتأ مل ,ىتككلو « ةيفاقثلا ةرادإلا اهتروص

 ةخسن ىنراعأف م ركت دقو  ةيوق انأ اه رتعأ ىلا  ةلصلا نم داشر دمح.»

 . ىميملا ذاتسألا اهعبط ىلا خسنلا نم

 يك



 ةهوأ/ اماكسو ةمابع لابج ءاريسأ

 تثدحنو 4 بيطحخملا ندلا بحم خيشلا ليلجلا ذاتسألاب تلصتا دقو

 .لصألا نم ةخسن دوجو بلطتي رمألا نإ :لاق هنكلو اهرشن عوضوم ىف هعم

 « ىقةحم ةمالع نم اهقيقحنو اهنايحإب أ ريخ ةلاسرلا هذه دارأ هللا لعلو

 . نرراه مالسلا دبع ذاتسألا وه « ةاناعم لوطو ةياردو ةرخ ىذ

 مهفورظ لوحت دق ن ذلا رصم ى انناوخإ ىلإ ههجون بتع نم انل سيلو 0
 قح انل ىلا بتكلا نه هيلع عالطالا بغرن ام ىلع انعالطإ نود ةصاخلا'

 نم انل سيل معن  ةيفاقثلا ةرادإلا تاطوطخم ةصاخو - اهيلع عالطالا
 - نوملعي امك"  ملعن اننأ ريغ . هلهجن ام رذعلا نم مل لعلف ١ مهبتع ىف قح

 . رابتعالك ىلع مدقت نأ بحب رومأ ملعلا ليبس ىف رزاتلاو دناستلاو دضاعتلا نأ

 ىهف  ةلاسرلا هذهل هقيقحت ىف  مالسلا دبع ذاتسألا نع انتملك اهأو 0

 تنك ام فالتخا وهو . قيقحتلا نأش ى هعم فالتخالا نم ًائيش ىوحن

 . هب ىضقي ملعلا بجاو نأ ريغ ؛ ههوجو عيمج ىف رش فالتخالا ذإ « هدوأ

 ةاجمو « ىملعلا عمجلا ةلجمو « ةلاسرلا ) ى ترشن تاملك ى تلق دقل

 اقسلا ىطصم ذاتسألاك نييعماجلا انناوخإ ضعب نإ ( جحلا ةلجمو . حتفلا

 اهتمجرت وأ تافلؤملا ضعب قيقحتب اوماق نسح دمحم ىكز روتكدلا ذاتسألاو
 ليق ام نوكي نأ تيشخو ؛ ةعيفر ةيملع ةلزن» نم مط ٠١ عم سانتي ال ًامايق

 هنم داري ىذدلا فاؤملا ىلع هسا عض رد ىتكي ْن ررهشملا العلا ضعب نأ نم

 نأ فيقع تسرب نهارا نش ارعا فس ردكلا نك ودع ةقيفل
 ىنأل « ةمصوأا هذه نه هئربأ انأف مالسلا دبع ذاتسألا امأ . ًاقح اذه نوكي

 رثك ن٠ هدهاشأ مل ام ةميدقلا تافل ولا ضعب قيقحت ىف هلم 0000 تدهاش ٠

 ظ . كللذب نونعي نمم

 ىللا بتكلا نم اهرلغ ىف هتدجو ام ةلاسرلا هذه ى دجأ نأ دوأ تنكو
 انابن



 ىنيبو ءالعلاو ءابدألا نيب ه5

 ىلع كلدأ ىككلو . ذاتسألا نه هقوتأ تنك امل ةبسنلاب ًاليلق اذه لك تبأر

 . ةبانعلا نه ديزم ىلإ ةجاح ىف هتيأر ٠١ ضعب ركذأ نأ ىب نسحم ىلوق

 ("!ةلاسرلا هذه رشن ىميملا ةمالعلا نأ ىلإ مالسلا دبع ذاتسألا رشي ل

 دوهجم ءافخإ مدعب نايضقي هقةحن قح ىذ لكل فارّعالاو ةيملعلا ةنامألاو

 ليبس ى دايأ نم هل ام ىبرعلا بدألا ى ثحاب لهجب ال ىذلا 29 ققحملا اذه

 نوكأ الو . ملعو لضف نم هل ام ركني الو « ةيبدألا بتكلا نم رشك قيقحت
 ذاتسالا دهج نع لقي ال ةلاسرلا هذه قيقحت ىف هدهج نأب لوقأ امنيح ًاغلابم

 ركذف هرصع نيبو مارع ةلاح نم حضوأ الثم ىنميملاف . هقفي مل نإ مالسلا دبعإ

 هللا دبع عم ناسارخ لخد نمم هنأو 27ثلاثلا لوأو ىناثلا نرقلا لهأ نم هنأ

 روهأ ىهو ؛« نوراه ذاتسألا تتاف ىلا روهألا نم هذهو 7١11 ةنس رهاط نا

 : باتكلا ققحم هب ىتعي ام يهأ فلؤملا ةف رعم ذإ ؟ 0

 نكلو . ةلاسرلا هذه قيقحتب ماق ىميملا نوك لهجب ذاتسألا نأب لاقي دق

 59 وأ هدرب أله

 )١( ؟ لاقملا اذه ةمدقم ى « ىلوق نم ذاتسآلا هلقن ام عم اذه قفتي فيك !

 ىملغي لج رب قيلت .ال ىلا ةلزلا هذه لزي نأ هناسلو هملق رساجلا ذاتسألل عوط اذك (؟)

 داككي ال ىذلا ىميملا ةم العلا امس الو « لضف ىذ لك لضفب هيونتلا ىلع ىص رح معيو « ّلعلا قح

 عم بدألا ةنازخ رشن ىف هل اكيرش تنك دقو ء هلضفب هيونتلا نم ىتك نم باتك ولع
 . ءاعد الا اذه لثم اهريضي ال ةقيثو هنيبو ىيب ةلصلاو . اشايب روميت دمحأ هل روفغملا

 دوهحجملا اذه تيأر نكأ ل ىفأ وهف  خيشلا عز اك ققحملا اذه دوهجي ىئافخإ ى رسلا امأ

 ملام تيفخأ ىفأ لاقي فيكو ! ! ؟ بيغلا ريمض ىف ىدنع لازي ال ًائيث رهظأ فيكف « دمب

 بلطملا دبع داشر ذاتسألا اهلتجا ىلا ىميملا ةخسن ىلع ىعالطا مدع ىف رسلا امأو ! ؟ دعب ىل رهظي

 نم ةخسن قراعأف مركت دقو » : لاقملا اذه ىف هلوقي هفن خيشلا هنع حصفأ دقف دنحلا نم

 رساجلا ذاتسألا اهزجتحا ىلا ةخسنلا هذه ىلإ عقت مل'كلذل . « ىبميملا ذاتسألا اهعبط ىلا خسنلا

 . لوقلا تفلسأ اك « هذه انتنس نم لاوش ١١ موي الإ اهيلع ع الط الا نم تئيو

 هعمل قماذ كو نيا وع قل والامل يقل 1 يوك تا ةقراشسللا مام قباطي اذه (؟)

 . مهلا طقاوس سملتي نأ الإ ذاتسألا ىأي نكلو



 ه4 امناكسو ةماب لابج ءامسأ

 هنأب نوراه ذاتسألا لاق ىذلا بلطملا دبع داشر دمحم ديسلا نأ - ؟

 ىف رضحأ دق و ةنياا ل نا ز .ه ا ا 6

 : ىنميمل ذاتسألا رشن أبن ىضاملا ماعلا ف : ةلاسرلا 1 ترش ادع

 نمم مالسلا دبع سيلو . ( مجعتسا ام مجعم ) باتكل اّةسلا ةعبطل ىدقن ءانثأ

 . ""اهيف نوبتكي نمم وهو ( ةلاس رأا ) ةلجم أرقي ال هنأب فص وب

 موقي ام قيقحت .ليبس ى هةبس نم هب موقي ا رشانلا لهاجت  رمألا اذه

 انكو . نيعماجلا ءاملعلا ضعب ىلع ذخأو اقسلا ذاتسألا ىلع ذخأ امم  هرشنب
 "0 نوراه مالسلا دبع ذاتسألا هنع هزنتي نأ دون

 هن د 9

 ةديرف ةخسنلا هذه لصأ » : ةلاسرلا ةمدقم ىف مالسلا دبع ذاتسألا لاق
 ُّى ا ةيدرعسلا بتكلا راد ىف طوطخم وهو « حلاعلا تاتكم

 قلق ةخسنلاو ما/5 ةنس ىلإ عج ري اهحنراتو ثيدح "8 مقرب ةعر رمجم

4# 
 . ( ( ةحفص ةرشع ىتنثا ف ىأ) « تاقرو'

 ةلاسرلا فصو امنيح ىبميملا ذاتسألا دج اننكلو . ذاتسألا لاق اذك

 ىف ةلاسر الال اهيف ةعرمجم دابأ رديح قى ةيديعسلا ةنازحلا ىف دجوي » : لاق

 قلمتت اذهل ةيمتح ةجيتن اودجيل ٌقاقدصأ نم ريفغ عمح ناعتساو قطنملاب تنعتسا دق )١(
 اهيئاقح ى دنهلا ةثعب عم تدرو ةروصملا ةخسنلا نأ عقاولاو . جيئاتنلا هذه مهتيعأف « ىصخشب
 ني رهش دعب رحبلا قيرطب تدروف ةصاحلا داشر ذاتسألا بتك اهنمو بتكلا امأو « ةرئاطلاب

 ثدح ام اذهو . هلكأب ددع ةءارق مهتوفت دقو ء ءىش لك اهيف نوءرقي ال مهكلو )١(

 . هللا ءاش نإ هتءارقب ديفتسأ نأ لواحأسو « دقنلا اذه ذاتسألل أرقأ + فسألا ديدش عم ىإف « ىل

 هلوق كلذ ىف ولتنو « ءوس نم هب انامر امو ًانارفغ رساجلا ذاتسألل هللا نم بلطن (0)
 . « ىوشتلل ب رقأ أوقعت نأو» : زعو لج



 ىببو ءامللعلاو ءايدألا سد 1 م٠5

 نم غارفلا قفاوو :؛ ىراخبلل دابعلا لاعفأ قلخ اهوأ . لاجرلار ثيداحألا

 ةلباقم غلب : ةمتاحلا ةرط ىلع تبثو 785 ةنس ىلوألا ىدامج ١1م اهتباتك

 موي نع اهحابص رفسي ةليل ىف اهرخآآ سلاجم ىف هنه لرقنملا لصألا ىلع
 عم هنكلو . ىلع ن دمحم هبتاك 741 ةنس مارحلا ةجحلا ىذ نم سيمحلا
 اهيف مارع باتك يقرو . فيرحتلاو فيحصتلا ىب ةيآ ةغرافلا ىوعدلا هذه

 . ( بسحف تاحفص عمت ف عقو هنأ ىأ ٠١ه ١ ص نب اميف لح

 ىف مالسلا دبع ذاتسألا فصو فناخت وهر ١ ىنميملا ذاتسألا هلاق ام اذه

 ىميملا نأ رهاظلا ؟ الوق حصأ ايان ها ل او خسنلا خيرات

 ناميلس ةخسن نع خسنلا خيرات لقن مالسلا دبع ذاتسألا نأو « 7)2بيصملا ره

 خيراتلا اهيف ءاج ىلا ىكطوبرحلا ةخسن اهلصأ ةخسن نع اهلقن وهو « عينصلا

 لباقتل دنهلا ىلإ اهثعب ال فيصن خيشلا نأ ريغ « نوراه ذاتسألا ركذ امك

 ىناميلا نمحرلا دبع ذاتسألا هححص : عضوملا اذه حصص ام ناك لصألا ىلع

 هلقن ىذلا جذومنألا نأ كلذ ىلإ فاضي . ىنميملا ذاتسألا ةخسن ىب ءاج امك

 .ةلاسرلا رخآ هنأ عم خسنلا خيرات نه ءىش هيف سيل هتخسن ىف ًاررصم ذاتسألا

 د.تءاف خيراتلا نم ةيلاخ ىهر اهدحو اهوروص اهوروص نذلا نأ هاظلاف

 . طلغ وهز « عينصلا ذاتسألا ةخسن ىف ءاح ام ىلع مالسلا دبع ذاتسألا

 ”ءمحخنا ةلجمب نيلاقءىف تادقنلاهذه رساجلا دمح ذاتسألا دروأ نأدعبو

 : هلوق ةمتاخ ىق لاق

 نم ضحم نحن وهف «٠ تاحفصلا ددعب قلعتي امؤ 58 . عينصلا تاملس خيشلا هخسن نم ىلإ ىدات ام

 هذه لئاوأ نيبأ نأ ةرشنلا هذه ىف تصرح دقو . ًارارم ابلقأ ىديب ةخسنلا نإف . ذاعسألا

 . ىميملا ةمالعلا نع خيشلا لقن اك مستقلا ال ( ةرشع ىذت الا ) تاحفسلا

 «2 "م دلما 17 عيارلاو يللا نيارحلا ُْى قشمدب فرعلا ىملعلا عمجلا ةلحم (؟)

 تاظح الم تس ىلع لوألا لاّقملا لمتشا دقو . +107+١ ةنس مرحملا نم ١8 وه١+1+ ةنس لاوش 9

 تاطوط#لا رداو: قى روشنملا مارع باتك نم اهعضاوم ىف اهلع تبن اذخأم 7 ىلع فاثلاو

 . اهملفعم ىلع درلا 2

 يك



 ه١ اهناكسو ةماهن لابج ءامسأ

 ديسلا اهقيقحتب ماق ىلا ةلاسرلا هذه ىلع هتظحال امت هداريإ تيأر ام اذه »

 نأ ديرأ الو « ةرهاقلا ةعماجم دعاسملا ذاتسألا نوراه دمحم مالسلا دبع

 ىسفنب أبرأ انأو . هلضف ركني نأ نم لجأ وهف « هلمع نم للقأ وأ هقح هطمخغأ

 ةلاسرلا هذه زاربإ ىف ةكراشملا تدرأ ىننكلو « ةئيس ةفصب فاصتالا نع

 أ روكشم ًاءايق  ليبسلا اذه ىف ذاتسألا ماق دقو . اهات اهم عفنلا لعجب آزاربإ

 ءامسأل ةلماش سراهف ةلاسرلل عضو و « ةءاعلا عجارملا نه ًاباتك "7 ىلإ عجرف

 ( ةغللو « ىئاوقللو « ناويحلو «٠ تابنللو « لئابقللر مالعأللو ' عضاوملا

 ىف هلمع ءاجف : عضاوملا ءامسأ لكشو « ةديفملا ىيشاوخلا نم رشكب اهنيزو

 ًاديفم - اهققح ىلا ةريثكلا بتكلا نم اهريغ ىن هلمعك  ةلاسرلا هذه

 . « ًاعفان

 « ليلجلا ةمالعلا ذاتسألل ركشلاو ءادثلا وركأ نأ ىنتوفي سيلو . اذه

 . دادسلاو قيفرتلا هايإو هللا انمهأ





 4 هر
 رزرعردا اذع 0 عرلابس إبلا

 م وي * هم ص 0 .٠٠

 ءاقيدتلاو يوبدلا ضب كارلظن





 (”:لظحاجلل ناويحلا باتك
 نوراه دمحم مالسلا دبع : حرشو قيقحتب

 فالح مهعنملا دبع ذاتسألا ٠

 نأ دعب الإ دجوي مل ىرصعلا بدألا ناولأ نم نول ىف ًاميظع ًالمع مدقأ

 . بتكلا جارخإ نفو نيقرشتساا ثوحن تدجوو « ةعبطملا تدجو

 لصتيو «٠ صوصنلا ريرحتو قيقحتلا نم هيف اهب ملعلاب لصتي لمع وهو
 دامتعالاو ةيبدألا ةفاقثلا ءاتفتساو حيجرتلاو قوذتلا ةك'م نه هيف امب بدألاب

 بيوبتو قيسنت نه هيف امب نفلاب لصتيو « اهصوصن نء روكذملا ظوفحملا ىلع

 . باتكلا ىلإ ديلاو نيعلا بذجنو عورب ليمج جارخإو

 الل بناجألا تايقرشملا مالقأل ةفوقوم ماع 56 لمعلا الد داكو

 ىذلا مقلا عفانلا لمعلا اذه ىف مهءالقأب اومهاس مهسفنأ ةقراشملا ن 0 رغذ

 ةطبغ ىادقلا اهيفاؤم ماظع هل زتمت ةميدقلا بتكلل ديدج داليم قولا ىف وه

 دنع ةدئافلا نم اهيف امب بهذي دق ةلياج راثآ نم اوكرت امب عافتنالا ليهستب

 ىلا ةبوبملا ةثيدحلا بتكلا نه اوفلأ ٠١ ريغ ىلع تفلأ اهنأ نامزلا اذه بابش

 دوعتت مل ىلا ناهذألا ىلإ د و يل اهيف نلعي

 نمزلا دعبو بابسألا عطا ةميدقلا راثالا ىلإ فرعتلا لع داولاو ردصلا

 .ةميزعلالالكو ةمهلا ضرمو « ةعرسلا بحو ىهالملا و بيلاسألا ريغتو

 اهناماع مولع ثراوو : ريكألا ةيساعلا ةيد رعلا بيدأ ظحاحلا ةبتكم ثعبد

 . ةلاسرلا ةلجم نم 50٠ ددعلاب ترشن (*)

 عربا افع



 ءايدألاو ءاقدصألا ضعبل تارظن 25

 اهتايح ررصمو « ةرخازلا اهايند لحسو « اهلافرظ ةفخو اهمتابدأ بدأو

 اهنع ترصخما انآ انيلإ: قع + ةفازطلاو نفلاو اةانخللا قم هيف ةكمز>» هعمل

 ش ظ . ةرصاعم ةحيرق

 مياضلا تبثلا ىيدص دي 5 ناك ثعبلا اذه نأ ىطبغ : ةيناثلاو

 ناك ذإ ىبسفن فرعأ امك هفرعأ ىذلا نوراه دمحم مالسلا دبع ذاتسألا

 . زيزعلا ةساردلا دهع ىف ىونصو لوألا ىيدص

 ال ىبخو ةيصخشلا هذه قوثو ىغط دق هنأ بساح بسحي نأ ىشخأو

 نظي نأ ىفحأ اك “6 واغلا نع اديعب آ ريدقت « نار يحلا ١ ىف و اهامع ريدقت ىلع

 ءاقدصألا ظيرقت و ةقادصلا « طيروت» ىلإ هعجرم ممدقتلا اذه ق رمأألا نأ ناظ

 ىدذلا ء زحل ىلإ اعجري نأ ناظلا اذهو بساهلا كاذ بسحو . ًاضعب مهضعب

 هل .* انأ هتف رع اك هلذب ىدذلا صخشلا افزعيف دوهحما ايرمل ناويحلا نم عبط

 5 هتيعو هدب ب ًاباقم | .ىنرعلا بدألا الصتم ًابيدأ ةئرس ةرشع سمخ ا

 . هصوصل ر ن. ائامم ةديعبلاو ةبيرقلا هعجا رم

 هتجيتن هل دوهج-« نه 51 هت رهقتو ساقت رومألا تناك اذإو

 ريرحت و تاقيقحتلا نم ناويحلا نم ةثيدحلا ةعوبطملا ىف ٠١ نأ نظاف ةعفاتلا

 لئابقلاو سانلا مالعأو همالعأو ناويحلا سانجأو فراعملا سراهفو صوصنلا

 بتكلاو ةغللا و زاجرألاو رعشلاو ل لاثمألاو نك هآلاو نادلابلاو فئاوطلاو'

 ىلا بتكلا نم رشك نه عفنأو قشأ المع هاك اذه نظأ ٠ برعلا مايأو

 مرت را نحو ريدقت عيقتسي هنأ نظأو . ًالهس ةلاسرإ اهوفل ؤه اهلسري

 هذه كلاثمأب دروملا لهس ةميدقلا بتكلا . ىف اهب نآلا ملعلا راص دقو . هسفن هب

 ًانالعإ اهيف ةملك لك نع ناءتو « ًاضفن بتكلا ىف ٠١ ضفنت ىلا سراهفلا

 « تافلتْناو رئاظنلاو هابشألا نم نوقلي 1١ ىلإ نيثحابلا نويعب ذخأي ًاضيرع

 ةملكلا هذه تعاش دقل ىبح « راكذتسالاو كف لاو ذهخلا مهيلع رفوي امم

 . « سراهفلا ىن ٠١ ةف رعم نآلا ىلعلا نإ »

 :عرّدسا افع



 ه1 فالخ معنملا دبع ذاتسألا

 ىلا فراءملا نم ناويحلا ىف ال ًاميق ًاسرهف نوراه ذاتسألا عدتبا دقو

 ق فيرط نول وهو . باتكلا ءانثأ تاصن تانآونع 50 وه امل عضو

 ًاوفغ ءىراقلا هيلع رمي دق امم : هريغ ىف ًاوشح باتكلا ق درو امب فيرعتلا

 هل ىف مظع لتع وهو ؛ بقع الو بقرت نودب

 رس وه اننا ةيرق ةساكن والت رأو رضحا رورو ءاققلإ وأ
 جارك ادلا

 ء فرطب ءى ىش للك نم ماملإلا هنأ وه بدألا ىف ىأر ىلع اوناك لئاوألاو

 تناكف . فيرعتلا اماه ىضري , اجارغإ | ةيبدآلا مهبتك نوجرخم اوناك كلذلو

 نم نوللا اذه نأ ريغ . اهيلامأو سلابا ثيدحم ءىش هبشأ ةبلاغلا مهبتك

 لئاصف ناك ام الإ فراءملا نه ىضري ال ىذلا ىرصعلا قوذلا هنع ابن فيلأتلا

 مهي اك تيتشلا مضت تاناونعب ةزيمم ضعب ىلإ اهضعب ًامودضم ياخ
 كانو انه أ ددبو ًاعاعش ءىراقلا 0 بهذي نأ ىضرب الو « ةرسألا بقللا

 1 ةءا رقلا تقو

 نوطب ! دنع فحبي اه: ىلإ ديدحلا ىراقلا دشرب لمع لك كلذ لعو

 ىو « هل لحاس ال رحم ىف ضوحلا ىلإ هرارطضا نودب ًاسأر ةمبدقلا رافشألا

 مدقلا هروح تايح هكر ان حما ني لق ريح : اهيلإ هل ةجاح ال ثحابم

 يارا متل سك ايم ىلا بتكلا تايط نيب ةنوفدملا رردلا ولع و

 لع نوع لدعيس 0 ىلا ؛ ظحاملا ةبتكم ١ نوراه ذاتسألا مدق دقو

 نع هيف ثدحت ًاعيدب ًاميدقت ( ةايحلا | ىف هل دم ام هللا نوعب اهن٠ نكمي ٠١ جارخإ

 ى هاحنهو ظحاملا تافلؤمو هرصع ىف فيلأتلاو هرصعو ظحاجلا نايب

 اذن قا دقو .اهيقاروو اهعريذو بدألا ىداون ق هبتك ةميقو فيلأتلا

 . ةعتمم كئاوقب .ثيدحلا

 فيلأتلا أشنا هيف ضرع ًاصاخ ًاميدقت ناويحلا باتك كلذك مدق دقو

 ثيدحلاو نآرَقلا نم هباتك فيلأت ىف ظحاملا مجارملو برعلا دنع ناو هلا ىئ



 ءابدألاو ءاقدصألا ضعبل تارظن هجم

 نيب اميف مادجو ةل زتعملا تالواحمو وطير ناويحلا باتكو ىبرعلار عشلاو

 ظحاحلل ىصخشلا دوهحما مث ؛ اهقيقدو اهليلج فرامملا ناولأ نم مهديأ

 ئدئاصو نحالملا سلاجت نأ ىلع هلمح ًاعولو ناويحلا ثحابمب هعولوو

 رمعل وهو . ناويحلا نوئش ىلع ٌنمئاقلا نم مههرغو ن.ئاوخلاو ريفاصعلا

 ذاتسألا هيلإ ىدتها ليصألا بدألا ممص ىنو ةسافنلا ةباغ ىف ثحبه قحلا
 ى ًاضيأ ةميقلا ثحابملا نمو . ملعأ اميف قباس هيلإ هقبسي مل « ءادتبا نوراه

 ويلا باتك ةميق نيبتو ناويحل ظحاجلا كويلات عر قيل مدقتلا اذه

 او ويا يعم ٠.٠ هيف امي

 ثيداحأو خيراتلا اياضقو سانجألا ص ءاصخخ و ةيفا رغجلا لئاسملاو « فئاوطلا

 ؛ مهنعازمو مهمولعو برعلا لاوحأو « ةيبطلا تادرفملاو ضارمألاو بطل

 رخخاسلا ظحاحلا ةهاكف هلك كلذ ىلإ ًافاضم « ندلاو هقفلا ىف ةريثك لئاسمو

 رح نم ةراتخلا ةوفصلل هرايتخاو  تايرلا ذاتسألا هبقل اك .قرشلا رشتلف وأ

 .. رحبلا نب نامشع ىبأ تافل ؤم هب زاتمت 1٠ رخآ ىلإ . :نووق ذو نينوعلا رعشلا

 اهبلصي باتكلا تاحفص نم ةحفص ىلإ ةدحاو ةرظنف ( دعبو »

 ذاتسألا هلذب ىدذلا فينعلا 5 رادقم ىلع ةرشاب» ىراقلا فت اهشماهو

 ةميدقلا خسنلا ةلباقم ىو اهحرشو طافلألا ظيض:ى + ةينانكلا ققخم: نوبضلا

 ىلع هصرحو هتنامأ ىو © في حتلاو فيحصتلا نم رثك اهاريعا ىلا

 . هتاهيجوتو هتاملكو باتكلا عاض وأ نم قى وأ تبثأ اميف ءىراقلا ناذئتسا

 : باتكلا مدقت نم هلوق ىف رسال لع ْ فرعي ليمج عضاوت عم

 كورك سان ةمالسلا لام وأ ةمصعلا ىعدي ن :.ه ناكمب تسلف انأ امأو ١
 . لطابلاب قلعتو هسفن نع بهذ نمل الإ

 ةنامألا 55 ىنأو دهجلا ةياغ هيف تلذب ىنأ ىبجعي ىنكلو »

 . « ىراقلا تنذأتسا الإ افرح دزأ ملو ًاف رح طقسأ ملف

 .ىرن هحرشو هقيقحن و باتكلا مدقت عجا رم تل ىرخأ ةرظن من



 ه5ك4 فاالخ معن اب اليخ منأا دبع ذاتسألا

 هيلع هبتشد اميفق اد + املا

 ف 5 0

 أ
 هيجوت وأ صن و ريتخ نم

 52 أ دمتغلا أم ىلإو

 ةبتكم نم هءاروامو
 م ظحاحلا

8. 

 رخاملا هقروو قينالا هبوث ىف ب اهل ةينآلا هبوث ىف باتكلا ىرشان تارضحل ليزجلا ركشل : تارض زا ركشلاو

 . ةحضاولا هفورحو



 ٠ (*»تاسقعت

 فيطللا دبع ىمهف دمحم / ذاتسألا ملقب
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 : ظحامحلا ةبتكم

 هباتك قيقحت نوراه مالسلا دبع ذاتسألا قّةحملا ثحابلا انقيدص متأ

 ولف « الكم ًاموقم ًاححصم سانا هج رخأو ظحاحلا نامثع ىبأل ناويحلا

 عينصلا اذه لضافلا ذاتسألل ركشو هسفن تباطو هنيع هب تارقل ظحاجلاوآر

 . . . أدي ةيب رعلا ىلإ هب ىدسأو « ًادلاخ آ رثأ هب ايحأ ىذلا

 قوذلا هيف ك رشي لمع هنكلو « نمهلا رمألاب سيل اهقيقحتو بتكلا رشنو
 ريصلاو ثحبلا لوطو دهملا لذب ىضتقيو ؛ عالطالا ةءسو ملعلاو « مهفلاو

 « نوراه مالسلا دبع ذاتسألل عمتجا دق هلك اذهو « صوصنلا ةعجارم ىلع

 بتكل ىطعأ دقو « ةعفان رافسأ نم ققحو ةميق بتك نم جرخأ اميف ىلجتو

 نم ةيناثلا ةقلحلا جارخإل ةدعلا دعي نآلا وهف « هتيانع نم أ ريبك ا ردق ظحاجلا

 لوصألا عجار دقو « نيرتلاو نايبلا باتك ىهو ؛ ربكلا ةيبرعلا بيدأ ةبتكم

 ةصقانلا هعقاوم ىوتساو « هيف صقنلا عضاوم لك و « باتكلا اذهل ةطوطخا

 نه ةلح لمجأ ىف ةيبرعلا ءانبأ ىلإ هءدقي نأ الإ ىبب امر « ًاقيلعتو ًاحرش
 . عبطلاو قيسنتلا

 لئاسرل لوصألا عمج متم نآلا هنأ رثكأ ةطبغلا ىلإ وعدي ىذلا نأ ىلع

 « نامثع ىبأل « صوصللا ليح » ةلاسر ًالعف أره دقو « ةدوقفاا ظحاجلا

 . ةلاسرلا ةلحم نم اله١ ددعلا قى ترشن 6(

 :عرّدسا افع



 هلا فيطللا دبع ىمهف دمحم ذاتسألا

 دهجل هنإر «ةيلاحلا روصعلا ءاوجأ ىف تعاض اهنأ ةلاسرلا هذبم نظلا ناكو

 ظ .٠ 0 لمجو 4 عفان

 ولو « ةعامجلا هب ءونت لمعل نوراه ذاتسألا هب ضهني ىذلا اذه نإ
 ضهني لمع هنكلو « ةدلاحلا اهرخامف» نه هتبسحل ةعادج وأ ةعماج هب تمضه

  ىملعلا هبجاو ىدؤي هنأب عناق ٠ رباص تماص وهو . ملعلل صلخ.» ,درف هب
 . . . رّكش وأ ريدقت ةملكب ةيملعلا انتائيهو انةاعءاج ن٠ رفظي ال وه م

 ظ تنين ل نبأ درجم ناك ل عض ولا اذه ىلع أبنلا اذهب حرصأ مل ىنأ مقاولا )000(
 «ء تدقف دق قارعلاب ىلح دواد ةبتكم ىف تناك ىلا ةديحولا ةخسنلا نأ نم هتملع امل كلذو



  «*©تاطوطخملا رداون

  نوراه دمحم مالسلا دبع ذاتسآلا قيقحتو رشن

 فيض قوش روتكدلل

 هاد

 عاطضي امو وراه مالسلا كيع ذاتسألا ةفارقثأا ءارق ىلإ انمدق نأ قيس

 ةيب رعلا بتكلا رئاخذ نم اه ربيغو . ظحاحلا ةبتكم رش 6 كدهج نم هب

 هقحلأو © نييبتلاو نايبلا بتك نم عبارلا ءزجلا آرمخأ متأ دقو « ةسيفنلا

 1 نيثحابلا مامأ هن ةدئاملا لكذت ةملتخم س راهفب

 هلمع نم ةديدج ةلسلس نع ثدحتن امنإ « كلذ نع مويلا ثدحتن الو

 هبتكلا رشن ىلع مرقت ال ةلسلس ىهو « ةثيدحلا ةيب رعلا ةبتكملا اهم دوزي نأ ىأر

 ىلا ةفيرطلا ةريغصلا لئاسرلا رشن ىلع موقت امنإو « ةمخضلا تادلحماو

 . دودحم ثحب وأ ةديدج ةركف نع رعت

 دق رشنت الل ىبلا ةطوطخملا لئاسرلا نم ا ريثك نإف « ةقفوم ةوطخ هذهو

 ةريغصلا ةلاسرلا ذإ « محض باتك انّفد هيوحت ال 1« ةيملعلا ةدئافلا نم ىوحت

 ةديدج ءارآب رفظت مل نإف « فلؤملل ةديدجلا ءارالاب رفظت ىلا ىه ةداعلا ىف

 . هراطقأو هدودحم فلؤملا طيح نيعم عوضومب ترفظ

 « رداونلا هذهل هتمدقم ىف كلذ نع نرراه مالسلا دبع ذاتسألا ريع دقو

 نيققحم» نب رشانلا ةمه نأ تيأر » : اهيف هجهنمل انيبمو اهتميهتا [ روص. لاف ذإ
 ” رجا قود 5 رهاظلا ةرهغلا تاذ: تنام رطتخأ قإ هه ا ياغأ ف دنت

 . ١981١ رياربف 5و ددعلا ةلاسرلا ةلجممب ترشن )2(

 يك



 جاب 2 فيض قوش ذاتسألا

 +. او ةودعتعلا نئاشرلا هذه رمألا رثكأ قى: نلغم < تلملا بنك نم اهراذقم

 ى« حصف « فيحت لجر باوثأ ى ريز» دسأ برو « همظعو هتماسج

 مدقأو : اهءاطغ ةريغصلا بتكلا هذه نم ةفئاط نع فشكأ نأ ىلع مزعلا

 ةيلاتتم تاعومج٠ ىف اذه ىلدجأ نأو « ةردان ةدام نيثحابلا ة ,همج ىلإ اهنه

 عمي دلج.ه تاع ومج.ه 5 13 نم نيركتساب 3 تاحفصلاو ماقرألا ةلسلستم

 . لئاس رْا هذه ند أهيف 0 ماع س هش ىهتنك 4 ةحبفص ةئامسمخ وحن 2

 هيرصملا ةلاسرأأ : ىه«ةمهم لئاسز عبرأ ىوحن كوألا ةعومضا هذهو

 باتكو « هه؟8 ةنس قوتملا نسل دنآلا زيزعلا دبع ن ةيءأ تاصلا ىبأل

 : م5555 ٌةنس ىوتأا :ىتادملا كلييحم نا ىلع نسحلا ىبأل نر ولا

 ةنس ىئوتملا بيبح نب دمحم ةعنص ءارعشلا نم همأ ىلإ بسن 'نسم باتكو
 ن بوقعي ن دمحم ندلا دحم هيبأ ريغ ىلإ بسن نميف هيبألا ةفحنو مه

 . ه811/ ةنس شوتملا ىدابازو ريفلا دمحم

 ق3 تبتك ىلوألا ةلاسرلاف : اهتفارط اهل لئاسرلا هذه نم ةلاسر لكو

 اهكولم ةيدهملاب بحصف ةيليبشأ نم جرخ دق ناك هنإ ٍبرغملا ىن ديعس نا

 ع دونبلا ةنازخخ ىف ةرهاقلاب نجسف رصم ىلإ ةلاسر ىث هجوتو نييجاهنصلا

 جرخف « ةنس نب رشع وحن اهم ماقأف « بتكلا فانصأ نم نئازخ اهيف ناكو
 ةقيدحلا باتك فنصو « ةميدقو ةئيدح نم ةريششك مولع ىف عرب دقو « اهنم

 « ةيرصملا ةلاسرلا فنصو « هرصع ءالضف ىف ةميتيلا باتك عزنم ىلع

 نع القتساو ةبطحللا نه ىمطافلا ةفيلخلا مسا هوبأو وه عطق دق ناك سيداب

 هعوجر دعب ممت ن' ىحيل اهفلأ تلصلا ابأ نأب دهشت اهتمدقم ىف ةلاسرلاو



 ءابدألاو ءاقدصألا ضعبل تارظن ها/5

 ق اهعقومو ةيرصملا رايدلا اهيف هل فصو دقو ء رصه نم هترضح ىلإ

 اهعوبر لامج اهيف روص ذّبشب كلذ فدرأ مث « اهيف لينلا ىرجمو ةرومعملا
 لصتي امو مهتاداعو مهربسو مهقالخأو مهسانجأو اهلهأ لاوحأو « اهيناغمو

 بطلاك ةفرعملا ناولأ نمو « نيمرهاك ةبيجعلا راثالا نم مهتدلبب وأ مع

 عولو نم بجع انك رص» ىف ءابطألا ضعب لهج نم بجعو ؛ م.جنتلاو
 ًافرط كلذ ىف صقو ء اهل مهمادختسا ةركو موجنلا ماكحأب نيرصملا ضعب

 . ءا .هشلاو ءافرظلا نم هيقل نمع ثدحت مث « رداونلا نم

 نع ةفيرط ًارابخأاب- نإف « ةلاسرلا هذه ةيمهأ حضوي ٠١ كلذ ى نظأو
 « ةرجهلل سداسلا نرقلا لئاوأ .رصمب ةيددألاو ةيملعلاو ةيعامتجالا لاوحألا

 عنص ام وحن ىلع مهئافلو٠ ىف ا رثك اهن٠ اوقتساو نوقباسلا ا داشأ دقو

 نيناوق ى ىتامم ناو ةديرحلا ىف ىناه.صألا دامعلاو ءابدألا مجعم ىف توقاي

 ءابنألا نويع قى ةعبيصأ ىبأ ناو ءاملعلا رادخا ىف ىطفقلاو نواودلا

 ديعسلا ملاطلا ف ىوفدإلاو ططخلا ىف ىزيرقملاو برغملا يف د ناو

 . بيطلا حفن ىف ىرقملاو ةرضاحلا نسح ى ىطويسلاو

 فشك ةعيدب تاقيلعتب ةلاس رلا هده ل ورا مالسلا دمع ذاتسألا قلعو

 ءاهنع تلقن ىلا بتكلا صوصن و اهصوصن نيب لياقو ضومغلا عضاومنع اهيف
 ىلا ةيروميتلا ةخسنلا نإ لوقن نأ قحلا نمو ؛ عضوم ريغ ىف اهحلصأو

 ؛ لمجلاو لكلا نم ريثك اهيف فرح هيوشتلا ةياغ ةهوشم ةلاسرلا هذه اهنع رشن
 نطاوم ةئالث الإ ىلوألا انروص اهديعيو اعيمج اهحلصي نأ عاطتسا دقو

 ًافيرحن فرح هنأ وأ لماك ريغ هنأ ببسي حالصإلا ىلع صنلا اهيف ىصعتسا

 : ةيلقصب صاخلا اهمسق ىف ةديرخلا ىلإ ( عجرأ تنك ىنأ فداصتو : ًامات

 ضرعتيف تلصلا ىبأل ةبرصملا ةلاسرلا نع دامعلا هلقني مسقلا اذه لوأ اذإو

 امهم ام حلصأو صقن نم امهيف ام متأف « ةثالثلا نطاوملا هذه نم ننطومل

 . فيرحت نم

 يك



 هالو فيض قوش ذاتسألا

 رواعت دقو ١» : اذكه ىرحجت ةلاسرلا دج ةعوما نم ؟؟ ص

 ى مالكلا نأ ىلع لدتل طقنلا تعضوو « ... حبص ىلع عاعشلا ... ا

 عوقو فصو ءارهشلا رواعت دقو » : ةديرحلا ىف ةرابعلاو « صقان لصألا

 ًافيرحت نيف رحم نيتيبب "3" ص ىلعأ ىف ىبتلنو « « ءالا تاحفص ىلع عاعشلا

 ةدبرخلا 1 دامعلا [هدشنأ و نوراه مالسلا دبع ذاتسألا كلذ ىلإ راشأو ؛ ًامات

 : وحنلا اذه ىلع

 ايوذ هب 0 تا و

 2000007 ع يم لا 2

 ايهدم اهو هند رولا

 ١8 ص ىف درو نط وم لظيو « ةثالثلا نطاوملا نم نانطوم مقتسي كلذبو ظ

 ريع هنا ويد ىربونصلا | مهن نظلا ركأو نيام ريغ نيتيب دج ثيح

 ءانثأ رشانلا ذاتسألا ةرضحل نافشكتيس امهنأ كشأ الو « انبديأ تحت دوجوم

 اهسفن ةحفصلا هذه ىف ءاج دقو « نيواودلاو بتكلا ى نيرئادلا هريقنتو هثحب

 ظ : هلوق ونهو لينلا فصو ىف زعملا نب متل تيب 19 ص أ

 "فرغ هجلاومأ اننأكسف

 مر يكاد اتاك

 لع ىرخب ذإ « وما حصألا ( ىه اهلعل ةيناث اورق لظفحأ انأو

 : ةروصلا هذه

  نكع هجاونأ امنأاكف

 0 هتاراد انيدفناكو# |

 5 ا تايطلا : نكعلاو



 ءاقدصألاو ءايدألا ضعبل تارظن هاد

 مهاربإ قاحسإ وبأ : اذكه ىرصم رعاش مسا ةلاسرلا هذه رخآ ى ءاجو

 نسح ماعم « بيعش نب. مهاربإ : هلو قو « ثعشألا نإ

 ةلاسرلا هذه قيقحت ىف نوراه مالسلا دبع ذاتسألا هلذب ام ىلع ىننأل ىنإو

 صوصتنلا قيقحت ى ةردانلا هبرمخ الولو ٠ تمأو جوع نم اهيف ام ةماقإو

 ةروكشم أدوهج لذب اكو ؛ اهيلإ تهتنا ىلا ةروصلا ىف اهجرخم نأ عاطتسا ام

 :« ىرخألا ثالثلا لئاسرلا ىف هل ركشت ًادوهج كلذك لذب ةلاسرلا هذه ىف

 تافدرملاو « ًاعيدب ًاقيقحن « ىئادملل شيرق نم تافدرملا » ةلاسر ققح دقف

 «بيبح نال ريما ١ باتك ىو « نوفلتخم جاوزأ نهيلع فلخ ىئاللا نه

 شيرف نم تافدرملل ضرعتي ذإ « معأ هنكلو « عوضوملا اذه ى لصف

 تارياغم ضعب ًاضيأ هيفو « تايشرقلاب ةصاخ تادايز ًاضيأ هيفو ؛ ( نهربغو

 ءامسأ ىت ةراد « ىنئادملا عم نهيف كرتشا ىئاللا تافدرملا نع ثيدحلا ىف

 رك ذب ىتكي 0-52 نا نأ ريغ 2 نه اهسأ ضب نييعت ف ةراثو جاوزألا

 ؛ ًاليلق الإ اهراعشأو اه رارخأ نم ء ىشب ىتأي الو « اهجو ز# نمو ةديسلا مسا

 لاوحأ ىن انيطعتف نوراه مالسلا دبع ذاتسألا اهرشن ىلا ىنئئادملا ةلاسر امأ

 اهنا اداه وو + ادع ةظدتس ل[ هديعلاا نع خف او روع

 ا . هباتك ىف بيبح نءا هدقع ىذلا لصفلا ىلع اهزايتما ىتأيو

 . بيبح نال « ءارعشلا نم همأ ىلإ بسذ نم » ةلاسر ةلاسرلا هذه عبتتو
 امهو « ىدابازو ريفلل « هيبأ ريغ ىلإ بسن نميف « هيبألا ةفحن » ةلاسرو

 هجو ىلع ى د رعلا بدألاو مدقلا رعشلا .4 ثحبي نمل ًأدج ناتمهم ناتلاسر

 سيكو ىتراعب زلا نبا مما لثم ءاعمألا نم رثك ةقيقح ناحرشت ذإ « مومحدلا

 ؛ همأ ىلإ بسن نمم ةبانطإلا نب ورمجو ةبرعطلا ناو ةني دلا نءاو ةيدادحلا نا

 نب هللا دبعو عارك نب ديوسو ةّيميت نب دمحأو « هيوهار نب قاحسإ لثمو

 م



 ماب فيض قوش ذاتسألا

 هجام نب دمحم و ةيطوقلا ن كلمحمو ىناوريقلا فرشن دمحمو لولص ن ىنأ

 . هيبأ ريغ ىلإ بسن نمم بيبح ني سنويو دوسألا ن دادقملاو

 ةرضح اهيف ىذأ ام ىلع ىدلَو ةردانلا ةعومحملا هذبم بحر اندإو

 . قيقحنو رشن نم لواحم ام لك ىف 'لبق نم امهاندوءت ء'انعو بعت نم رشانلا

 0 ؟«)ب 9

 امهايحإو اهثءعبي عاطضي ىلا ةفيرطلا ةلسلسلا كلت نم ةيناثلا ةقلحلا ىه هذه .

 قفو هنأ ىف كش نم سيلو . نوراه دمحم مالسلا دبع ليلجلا ملاعلا انقيدص

 ةريغصلا .لئاسرلا رشن. ىلع مايقلا راتخا نىح قيفوتلا ىف دودحلا عسوأ ىلإ
 . تاهمألا ضعب رشن نم هب موقي ام بناجم ةيبرعلا تاطوطخملا لاع ىف ةردانلا

 لقت ال ةريغصلا ةلاسرلا نأ فرعي ةيبرعلا تاطوطخملاب لصتي نم لكف
 ةلاسرلا تناك امير لب ! ربكلا باتكلا نع ىبرعلا انركف خيرات ىف ةيمهأ

 ًاصوصن وأ « ةدندج ةركف امإ فلؤألا اهلّمحم ةداعلا ىف « ةيمفأ دشأ ةريغصلا

 ةريغصلا لئاسرلا هذه نع ثحبن امنإ ةريبكلا بتكلا ف نحنو . ةديدج

 ةقب اسلا ةيلقعلا انتايح ىف ةديدجلا ثاكرحلا ىلع فن ىتح « اههبشي امو

 ظ . . ةايحلا هذه صئاصخ ضعب ىلع علطن ىّتحو

 رشن ىلإ ةجاح ى لازن ال اننأ ىلإ ريشن نأ لوقلا راركت نم نوكي دقو

 ةنهم اوف نذلا انيابش نم ةفئاط ىلإو « كلذ ىف عسوتلا ىلإو ىبرعلا ثار
 اهبتك ىلا تافلؤلاو لامعألا نم نكوي ام لك ثعبل « اهنوفّثي وأ رشنلا

 رظتنت بتاكملا فوفر ىلع ةيوطم لازت ال ىبلاو « دادجألاو فالسألا

 . ءايحالاو جارخإلاب اهو انتي نم

 تدشأو ةرم ريغ نوراه دمحم مالسلا دبع ليلجلا ذاتسألا تم دق دقو

 نسحأ دق ةهج نم وهف « ءانعو تنع نم هرشني اميف هلذبي امو « هدوهجب

 )١( هينوي 805 ددعلا ةلاسرلا ةلجمب ترشن 196١م .



 ءاقدصألاو ءابدألا ضعبلا تارظن ها

 تثسلو . هرشني ام ىلع نيمأ ةهج نم وهو « نكمم دح. ىصقأ ىلإ رشنلا ةنهم
 نك هيام لك ىلع ةظفاحما ل دعا ىنكلو « صنلا ىلع ةظفاحملا انه ةنامألاب دصقأ
 ريغ ىف « قيلعتلاو هيلع لييذتلا ثيح نم هوجولا رمخ ىلع صنلا ثعبل
 | . بتكيو لوقي اهب ةقثو تبثت ىف هسفن تقولا ىفو « ءاعدا الو.رثكت

 : هقوذ بسح ديتجم لكف « ندهتجمب بابثلا نم نب رشانلا هبشأ ىنإو

 هقوذ لك نم ىلقن نأب انارحأ امو « جهانم نم هسفنل عضي ام بسحو

 « نب رشانلا ضعب عم انفلتخا نإ ىحو . دوج نم «لمءل رفوي امو « هجهنمو

 لبقن نأ ىرأ ىنإف « انجهنم عم مهجونم الو انقاوذأ عم مهقوذ رحب مل وأ
 , ظفحت ريغ ىف مولمع مهنم

 دنع ةصاخو جذاحنلا و ةلثمألا رثكت 55207 غني هنأ ىبأر ىو
 . نوراه دمحم مالسلا دبع ذاتسألا لاثمأ نم هلوصأ ىلع رشنلا اونةل نم ضعب
 رمخ ديحلا رشنلا نأ اضيأ ىيأر ىو: «هيجوتلا نكميو دئتنلا نكمي لاتيحو
 ُِ هيل ريشي ىناثلا امنيب « لاثلإ ىمعي لوألا نأل 3 هتاذ دح ىف ديجلا ديتنلا نم

 . ءارزإلا و طخسلا ىلإ ةراشإلا نم جرخم دقو

 نأو 4 رزتتلاو نواعتلا مهنيب موقي نأ نبرشانل ةع احم ىرحأ امو

 ةباقن اوثدحأ وأ اذبحو . اجرا نبت يكب او ردك يدر كلذ ص

 ءةيناك هيج نك عين راعتو +. ةييج ند ماتش 1 ءأش نم نوكي ةيءمج وأ

 . هنم هرشن ديفو انواوت مهلمع ىف اونو'ءتي نأ نكمي ثيحم

 ثيحم « هليمز نم ًابيرق رشان لك هيف ىرأ ىذلا مويلا اذه ىلإ ونرأ ىنإو
 ارتي اهنم هل دحب هلع باعص نم هرشني ىذلا صنلا ىف ٠١ هيلع ضرعي

 دقو « تالامتحا ةلأسم امئاد ىبأر ىن وه ةءيدتلا ص وصنلا حيحصتو

 هريضي ال اذهو « قفوي ال دقو 2« صنلا هب حدحصي. حيحصت قف ١ رشانلا قفوي

 رجأ هنكلو « دحاو رجأ أطخأ نإ ًاضيأ هلو « نإرجأ قفو نإ دهتجمللف . لاخم

 لاح لك ىلع

 :عرّدسا افع



 ه/4 فيض قوش ذاتسألا

 ضعب رشنب ةدعابتم نامزأ ىلعو ةءطّقتم تا'ةوأ ىف تاصتا ىنأ عمو

 لك ىف نكي مل بنالا اذه ىن هتعنص ام نأب ف رثعأ ىنإف « ةيبرعلا صوصنلا

 ق ديدج نم ترظن نإ « انأ د وعأ دق « ٍتالا.تحالا نم 1و الإ ةرم

 رشنب لصتي لمع لك ردتأ تنك كاذ لجأ نءو « ايحاصأف « صنلا

 هلع كاب ردع نم رتقانلا ءاقو اه ينم عت رغأ و16 ةييدنكلا كاطعنر طخ
 ليلجلا ذاتسألا لاثمأ نم فيصدللا رشانلا رفوي ام ىدم هللا الإ ملي سيلف

 . ةلضم دوج نم هلءدعل نو راه مالسلا دبع

 تايناكمإلا لك لذبي هنأ ًاديدج ًالمع كل تأرق ادلك ًامئاد رعشأل ىنإو

 فاصب كلذ ءانثأ ءنم رعشت ال تنأف كلذ عمو « ًانسج اجا رخإ هلمع جرخيل

 نأ مهيلإ بااديو 4 نةحابلل ءارع مدي وذ ىلإ 4 ثاياع ام ل ةلادب الو

 5 ندلماعلا ءاولملا قاخ كلذو . كيع كنب وأ 4 هتومني لق ام ىلإ ةوهجا

 . ةفيرط راث" ةسدخ ىوتحن تاطواهخلا رداون نم ةيناثلا ةعومحملا هذهو

 ىسابعلاو ىومألا نرصعلا ىف ترهتشا ىلا ءاطع نب لصاو ةباخ اهلوأ

 اهيف باجتي نأ عاطتسا هذأل ًاضرأ لب « ةغالبو ل اهيف ءقةذح امل ال

 ثايب وذ 5 ادن هيف مهي ابيع دمي كلذ ناكو « اهمف ةغثل هل تناكو « ءارلا

 ىلع هروثءل اهرشن داعأ هنكلو لبق نم ةادحلا هله ترشن دقو . نطنمو

 « ىبثلا رذ ىبأ مامإلا ىلع ىمخللا فسوي نب 00 ل ظ

 هللا لضف نبال راصبألا كلاسم باتك ىف ناث لصأ ىلع رثع هنإف أضيأو

 نع ةميرط ةمدتدب رشنلا اذه مدقو « هرشن ديعي نأ كلذ هل حاتأف « ىرمعلا

 . ةماع ةغصر ةغنللا عاونأ نعو ه'نع ظحاحلا ثيدحو : هتغثلو لصاو ظ

 ن دمحال ةاهدتنالا تاررأ كانك زل ةعردبلا ةيطخلا ةذه“تلاطو

 52 عضو نأ كإ ه.> اص هل للصم تاك ردو ( م16 ةنس 0و سراف

 تايسانملا ّق 5 نوت نأ 0-0 ىلا راعشألا لس هعرم# ايوا ىديأ

 ةءاسإ 3 ناسحاإل هل وعم ا ل رح 3 2-2 وأ زادتغا وأ فباتع م ةقانوطعإ



 ءاقنصألاو ءايدألا .ضعبل تارظن هم:

 تايبأ زاجعأ ىف ةيئاث ةلاسو ةلاسرلا هذه بقءيو . كلذ وحنو قيدص نم
 ف ليلا أهم 0 تايبأ روطش ًاضيأ ىهو « ه9868 قوتملا درمملل

 . ةفلتلا تابسانملا

 داوق دحأو 50 ذقنم نب ةماسأل اصعلا باتك دجنف رمتسنو

 هباتكو . فلؤمو « زعاش كلذ ىلإ ودو « سراف وهف « افا مو للا

 .نيبتلاو نايبلا ف ظحاملل !صعلا باتكب ةحضاو ةلص اذ دعي نأ نكمي ءاصعلاو

 رصع دعب ءارعشلا همظن مع ةرثك ةديدج- أ راعشأ فيضي ةماسأ نأ رق

 - هتافلؤم "ى ةقداع لغد هنإف اهيأو ع« هسفن ره همظن اممو « ظحاجلا

 -اهرصق ىلع - لاح تيد لع طوب هرصعو هتادهاشم نعأ ريثك صقي

 . ةصاخ ةفارط

 عه١٠1 97" ةنس ىوتملا ىدادغبلا رداقلا دبعل ذيملتلا ةلاسر ىلإ ا رمخأ لصنو
 ى ترعثأ دقو - ةيبرعلا ىف ؛ اهدوجوو ثديملتلا ةملك ى ثحبت ةلاسر ىهو

 . ةيبرع ربغ وأ ةيبرع ىه لهو « اهوح ثاحأ ةريخألا مايألا

 ورث اهنأ ىف كش الو « تاطوطخلا رداون نم ةيناثلا ةعومجملا ىه كلتو َ

 . روشنملا انثارت ىلإ فاضت ةديدج

 :عرّدسا افع



 (*+>ب رانلاو ةقمف 3

 هتعبط ت رهظ ىذلا ظحادلل « نييبتلاو ناردلا ) باتك ترادص دق تنك

 ءابدألا ضعب داتعا ىلا كالتك « ءادهإ ةرايع م1448 ةنس ىف ىلوألا

 قود نسال واي لا يوكو مهفيلاتو مهبتك اهم اورسصي نأ نيفل زملا 3

 ىف هنأ اتم دس حل نين قد تو صاخ ريدقت و ةبحم ىوذ وأ ةبارق

 هل روغغملا وه « ىزازعإو 1 عض وهو ىسقن واص ناك مارك قيدص ىلإ

 . لامعألا لاجرر رابك دحأ رظانلا دمحم مالسلا دبع ذاتسألا

 : ةملكلا صن وه اذهو

 ا و « كب مسمآو كاَقبأو شك ِفَح

 يد 3 دق« دس لوو:
 ٍمداَعِلعَلْحْوعَو اتالم هر ل ثوشدال

 نسما سو ءامنال ا َتباَعاَخأ )ّ نامل لواط وادهتلا

 اغار معلا اهباَسَجْلُماَلاَنلوديَم ةجردإل

 2 يما تلاد يأ َكِلْذ َناَكف ٠ . ممل اه

 نساك كمين أنطق نيمو تاملسع او

 ىف كلمن . ديول ايمتلا اهيألَنلو مين ئرل

 تِقريَص ٌكلووطأو . ءاضوّنىل طَفئاَمْلْحِي

 . ءالون م ىويطت امل تصاب
 مها ربإ ديس ذاتسألا ني رصاعملا نيطاطملا خيش ريبكلا بيدألا طخ بوتكم ءادهإلا (©)

 مك
 عربا افع



 ءاقدصألاو ءايدألا ضعبل تارظن هم

 ذاتسألا وه « بيدأ لاف قيدصي تئجوف مث «نامزو نامز ىضمو
 ل

 ىترابع 00 ٠١ة4هأ ةهنس 0006 هدا ورز اه ردا

 تايرثام نم ةراتخم ظحاجلا معي ةيبدأ ةعطق انآ ىلع « قباسلا ءادهإلا ف

 ! ظحابملا ىلإ اهتبسن عمو « ةملق

 :ةرابع ىرست نأو , أطملا اذه ءارلا ناهذأب قاعي نأ لاليح ىريشملاو

 ةملك ترشنف ترداب - خيراتللو هل املظ ظحاجلا ىلإ ةبوسنم هذه ءادهإلا
 1 م١141 ةنس وديام نم خب راتب ةفادثلا ةلجم نم ددعلا ق

 9 اهضن اله و

 ! خيراتلاو ةقمف كل ش ا

 نسمي رسولا ةيس ريدم 2 ةاغ ىلوألا ةئسلا نم لوألا ددعلا 2 تأرق

 4 كحال نازيقعا . ىبأ ىلإ ة هر وسنم ةرايع ا64١مأ 96١م٠ ةنس ) نار هل

 ا ظ ظ : اهصن اذه

 دو نم كيلو ى م أم لعجو َُك كب مدتمأو ةلاقأو هللا كظفح 0

 نم فيز هتقادص وشب ال تيدا كتف رع دقف 4 رهدلا ”دبأ الوصوم

 ءاخإلا تباث آخأ نامزلا لواطتو دهعلا مدا ىلع كتف رعو « ايندلا بئاوش
 ا ا زود 15 نوبل 0

 ىف كّمظعأو « :ئيع ف ىف كركأ امم «ء هللا كدّيأ كلذ ناكف « ا
 مآ لعتلو عا هيف ىرشذ « دلاخللا باتكلا اذه كيلإ مدقأ نأ ىبطسو « ىسفن

 ىوطأو ؛ ءافو نم ىل ظفحت ام لثم ىسفن ى كا ظفحأ ىنأ « م -ركلا ىمسلا

 . « ءالو نم ىوطت ام لثم ىلع ىردص كل

 :عرّدسا افع



 هع خيراتلاو ةقيقحلا

 ءررطسلا هذه بتاكل ىه امثإو « ظحالل تسيل ةملكلا هذه نأ قحلاو

 دياقتلا اهبمامس دق اهلعلو « هنايبو ظحاحلا نامشع , ىبأ بواسأ ىف اهجسن

 ثيح ىلإ عفت ري نأ ىلثم نوكي ىنأو 6 همالك نم اهنأ تنظ ىح ةاك احاو.

 1 هنايبرحتو ظحاجلا

 د دهم سمسسيلا

 ءادهإلا ةرابع ىه ةملكلا هذه نأ نلعأ نأ ىنوعديل خيراتلا ريمض نإو

 ى كلذو « ظحادملا انخيشل « نييبتلاو نايبلا » باتك ابن تردص ىلا

 . تادلجم عيرأ ىف اهتجرعأ ىلا ةريخألا هترشف

 ذاتسألا ىنمو ىيدص لإ ى ىملي ىنم ةمدقم هذه ءادهإلا 5 رابعو د

 اي ا يو ووو دهع

 . نييبتلاو نايبلل ىمدقم ىف كلذ تركذ دقو ٠ ع ميركلا ىمّسلا ةملكب

 تعقو نم لك وجرأ سبللا انبي نركتيا لانا لعن ًاصرحو

 . نايبلا اذه بتاك عنص نم اهنأ ىلإ ريشي نأ هذه ىترشن نم ةخسن هبلإ

 كلذ ىلع بت ريس ام ذئنيح نسح دمحم دعس ذاتسألا قيدصلا رادق دقو
 ةينوي نم ١8 خيراتب ةفاقثلا نم 58١ ددعلا ىف رشنف ىخرات طلخ نم

 : ناونعب ةملك 4١مأ ةنس

 : اهيف لوقي ( ظ١حاحلاك ىظحاج )

 ةرهاقلاب نيليئارسإلا ةسردم تجرخأ نأ ةيضقألا فلاوس نم ناك

 تحن اميف م تدحات © :اهريزحت ةضانو لإ تينا ةنوئدم: ةلفش

 دجأ ملف « ءادهإك ةلخنا ردص ىف اهعضأ ةغيلب ةملك نع بتك نه ئدي

 ةرشن ظحاحمل « نييبتلاو نايبلا » باتك ردص ىن ةيظحاج ةملك نم آرمخ

 اهسرج ىنبجعأف ةرمو ةرم ةملكلا تأرق دقو « نوراه مالسلا دبع ذاتسألا



 ءاقدصألو ءابدألا ضعبا تاراظن هم:

  .نامثع ىبأل املأ ن ا وهلا اهتيظحاجو اهتسالسو

 , هبتك تامدقم ضعب ق

 « نوراه ذاتسألل ةيده اهنم ددعب تلسرأ ةلحما عبط نم تغرف نأ دعبو
 9 « خيراتلاو ةقيقحل » ناونعب ةملكب و ددع ءارغلا ةفاّثلا ؟ انعلاطف

 اي5 ه

 . نو راه مالسلا دبع هةيملت نايب نم اهنامجم و نامثع ىبأل ةملكلا نوكي نأ اهيف

 .ةرابعلا بولسأ نأ هيف ىريذع ناك « طلخ نم قم عقو الآ رثك تفسأ دفو

 نإو ةرايعلاو « نوراه مالسلا دبع مماب ةروهمم نكت ل اهنأو ء تحب ىظحاج

 .قحو « نوراهل اهثنوك ادبأ اهم نسي ل هنإف ظحاحمل اهنوك اهم عفترا دق ناك

 لوألا هباتك ىف تاونس رشع نامشع ى 31 عم شاع دقو مالسلا دبع ذاتسألل

 « نييبتلاو نايبلا » ىف كلذ دعب هقفار مث « ناويحلا ٠ ةميقلا ةمخضلا هتعوسومو

 فزعيو هلاونم ىلع جسنيل ىتح « نامثع | ىبأ ةغلب سانلا فرعأ نوكي نأ

 ةيظحاملا ةملكلاف « هذيملتو ظحاحلا نب قرفت نأ عيطتست اف « هتراثيق ىلع

 . ىظحاجل بير نود ىهف ظحاحلل نكت مل نإو هذه



 ناويحلا ببذهت باتك لوح
 ' نوراه دمحم مالسلا دبع ذاتسالا فيلأت نم

 ىجافخ معنملا دبع دمحم روتكدلا ذاتسألا لقب

 رصع ىف دلادلا بيدألا اذهو « ىبرعلا لتعلل ريبكلا دئارلا اذه ظحاجلا
 روصعلا لوط هبدأ ظ ىذلا 4 ليلا مهلا اذهو : ةيمالسإلا ةراضوملا راهدزا

 ىركفلاو ىبوَتلا انيحاو نم نيردأتل و باتكلا ل هيذتحم ًاعيف رز ًاجذومن

 ةمدخلاو دهجلاو مامتهالا نم علا نو 4 هتارتب ىرعن نأ ( ىبدألاو

 5 بوؤدلا ةقداصلا

 هبأد لك 5 !ايجأألا ىئالو انايج ىث سيلو ٠
 5 انرصع ف . ةما عيش ريبكلا ذاتسالا لثم أعم هلمعو هملعو هتقوو

 هن - ا يلو ل قلما رواج مااا

 . مظعلا

 و « نيبتلاو نايبلا » ىباتكل هقيقحن عم 'رخفلاو دمحلاب ها ركذن
 ىتلا هلامعأ نم ريشكلا هل رك ذنو ظحادملا لئاسرل * هيت هل رك ذنو « ناويحلا »
 ئدذلا. سيفنلا باتكلا .اذه اهنيب نمو . . لبقتسملاو رضاخلا ى انليج اهم .زتعي
 ةئامثالث نم رثكأ ى ةرداقلاب ىجئادللا ةبتكمو ضايرلاب ىعافرلا راد هترداصأ
 . « ظحادلل ناويحلا بيدذبم ١» وهو « ةحفص

 و4 ١م رفص ؟١ خيراتب ةنماثلا ةنسلا نم ١ ددعلا ةيرصلا ةيعوبسألا ماعلا ىأ رلا ةفيحص )2(
 . الهال ربوتكأ لح



 ءاقدصأللاو ءابدألا ضعبل تارظن همك

 قيفر ناويدللاف ةروفوم ةبانع هيف فيلأتلاو ناريخلاب ظحاملا ةيانع تناك

 . ناك امكيحو « ناك .امئيأ هتكيعمو هتايخ هفاقي+ رفسلاو لحلا ىف ىبرعلا
 2 مدقلا ذنم ءاملعلاو نيركمم ا مادتها عض وم ناك كلذك ناويحلاو

 ١, ىبرعلا مجرتملا هلقن « ناويحلا » هناونع ًاروهشم ًاباتك بتك ارطس رأ

 ةي زيلجنإلا نيتغللا ىلإ ًائيدح مجرتو « ةيبرعلا ىلإ ةينانوولا نم اميدق قيرطبلا
 . امهريغو ةيسنرملاو

 هتمدقم ىف نوراه مالسلا دبع ريبكلا ذاتسألا ركذي اك  ظحاجلا ناكو
 نيذلا ةغللا ءاملع ء.ةرس نإو ناويملا لع ىف عماج ىبرع باتكل عضاو ل وأ

 .ةرغص لئاسر ىف ناريحلا .ءاضعأ اهل تعني ىلا ةيرغللا ظافلألا ارصقتسا
 لكل و « ًاميمج ناووحل ليصفتلا ىملعلا دصقلاب هباتك نطني ظحاجلا نكلو

 ثيدحو هللا بانك لع قلد ا اددددت اعلا ىو ىنوم لكلو كلا قد كلم

 نع ىورملاو . برعلا نع لرتت: ا ,خضلا ىبرعلا ثا رثلا ىلعو . . هلوسر

 هتايح ةليط ثلاثلاو ىناثلا نذر هلا ى ع نيرو 5 مهر محو هودب

 وطسرأل ناوي باتك ىلعو (م859 اا : مها"ه068- 15٠9 ةليرطلا

 ضعب ظحاجلا هنع لقن دقو نان! بحاصب ظحاجلا هبقلي رطسرأو كلذك
 ىف وطس را 11 كفو مظع ناكمب ةسافنلاو ةميلا نم دعت ىلا صوصنلا

 نيمجرملا نأد لا صعب ُّى 5- ردتعاو رخآلا ن ضعبلا ىف : ءاّقنو هنأ رأ ضعب

 هدجنف ةقباطملاو ةقدلا اوخوتي ملو ةيبرعلا ىلإ وطسرأ باتك ةمجرت اونسحم ل

 : هلعلو -: رخآ ًائيح لوآيو نع رابخإلا ف 5 :ءانمأ لق مجرما لعلو ًانيح لوقي

 نانو ىلإ أريد ةبطصملا ىلع هديتي نأ مج رمملا اذه حو: وأ هج نطضرأ

 ةيعيراو رب لامست نمو هيلع هبذك نم

 ةصاخمو 2 ءارآ ىلع ) ناوي ىلا (, هباتك َْق كالك لغحاملا كيدكعتو

 ةفامتثل ةرهاظ ة ةروص ةعساو ةملعم نوراه ذاتسألا لو 5 تانكلاو



 هي ىجافخ معنملا دبع دمحم ذاتسألا

 فراعملا نم ةحلاص ةفئاط ىو دقو فارطألا ةبعشتملا ,ىسابعلا رصعلا
 ُْى لكت اكو «دارفألاو ماوقألا ةسايسى ثدحن امك ةيفسلفلا لئاسملاو ةيعيبطلا
 . ةينيدلا فئاوطلا رئاسو « .مالكلا.لهأ عازن

 ةيوغللاو ةيعامتجالاو ةينع راتلاو ةيفارغجلا فراءملا نم ريثكلا باتككلا فو
 ملاوحأو با رعاألاو برعلا نع ظحاجلا هيف ثدحنو ؛ ةينيدلاوةيدقتنلاو ةيبدألاو
 هللا لوسر ثيدحو ىبرعلا باتكلا ىآ ىف لو ملا | ضافأو مهئارتو مهمولعو
 . . ملسو هيلع هللا ىلص

 هردانو ىبرعلا رعشلا رح نم ةزاتمم ةومفص ظحاحمل نا ويلا باتك مم و

 . مه رانو مهصصقو مهفراعمو برعلا تاغالب نم

 فراعم ةرئاد هل ىبرعلا ثارثلا ىف يي ةميق ب'تكلا ةميقو

 . نوراه و فيينا حم ا

 مامتها لك نوم ةئااو ءاملعلا هبل ود ىذلا 4 وييكلا ىملعلا لمعلا أذهو

 ظحاحلا ركف نوكيل هل ةزجوم ةصالخخ م26 ىلإ نوراه ذاتسألا عفد ريدقتو
 ةيورعلا دالب رئاس ىن بابشلا ةصاخمو ءارقلا ىديأ ىف هباتك ى نالئدملا هبدأو
 ظ . « نا ويلا بيذهت » مويلا باتك ناكف « مالسإلاو

 فرلأم ريغ ناك ام هبيذبم ىف ليلجلا انقّتحم راتخا هاك ثاذ لجأ نم
 هب دهشتسي نأو ظفحم نأ بجي ىذلا ليبنلا عيفرلا بدألا نم ناك امو ءارقلل

 ةيمالكلا لئاسملا نمو ؛ ةبد رغلاو ةيشودا صوصنلا نم رشكلا هبوراهل فن فذحو
 بيدألا بدأ ىلإ برقأ ناك ام « ناويحلا » ناو رخأو ةيفسلفلاو
 لجأ ف ةجوخاو «باتكلل ةيفاو سراهف عضوو .. . مهفتملا ءىراقلا ةفاقثو

 . رهظ» ٠ لجأ و ةروص

 5 ظحاحلا هالك ع ناويخلا بيذج » باتكلا ىفد تب دجتف



 ءاقدضألاو ءابدألا ضعبل تارظن هرارخ

 ثدحتيو بلكلا بحاصو كايدلا بحاص نيب: فالحلا نعو ةمجرتلاو باتكلا

 ٠ ريئانسلاو « لمتلاو « شافخحلاو : جاجسدلاو كيدلاو « بلعثلاو بلكلا نع

 ماظلاو ؛ 'روةصملاو « تايملاو « شافيللاو «بايذلاو دسألاو « مامحلاو

 نسرماكلاو ليفلاو « بنارألاو بابفلاو « طقلاو ؛ توبكتعلاو « رألاو

 لاثمألا نمو فيراعأا ىبرعلا ن صصقلا نم رثكلا (بيذهتلا » مضيو ءاهربغو

 بدعتست ىلا فئاإ رطملاو تاب ءاورلاو 3 راعشألاو تاغالبلاو 5 مكحلاو

 . ام دهشتسيو ىورتو لقنتو

 : كلذك بيذهتلا نم ءزج وهو ؟ضيأ ظحابلا هيف ثدحت امو .

 . ةعيبر ىبأ نب رمج ةفع .

 . راؤس نب هللا دبع ةصق 32

 . ءاسنلا راعشأ ٠ ظ

 . ظفللاو 20 5

 . ةريطااب هناميإ مداعو ماظنل 57

 ش زعألا ىبأ هلق .٠

 . بارعألا بعل ه

 . بارعألا تاليخت و نجلا .

 . . نايمعلا ءارعشلا ن ضعبأ زاعشأ .٠

 هباتك قى هيدأ اواو .ظحامحلا نامثع 0 فئارط نم كاذ رغو 0

 ظ .« ناؤيحلا و

 ندا دي ىذلا نيمثلا ز زنككلا اذهو ةيحلا هرج هذه ىف لوقت اذامو

وحو ناوبحلا نع هتاباتك عيفرو افعال هدأ بيذهتلاو ق نوراه
 ل

 . . ناريحلا

 كل



 ه4 ىجئافخن رعنملا دبع دمحم ذاتسألا

 اذه ناك ام اذإ ةصاخو مخض باتك تدب قف قشأ ةلاته. سلو

 بعض و ةضشملا 5 انهؤ . . ظحاملاك ريبك ركفمو بيدأل باتكلا

 ظ : 0-6

 ةفرعمو ةيبرعلاب اهقف وه نم وهو نوراه مالسلا دمع ريبكلا ةمالعلا نكلو

 ةيبرعلا ثارت نيب نم ةصاخ ظحاحلا كارو اازتوب اهرفاعو انوفا

 هدعب ام ًاقيفوث رايتخالا ىف قفوو دصقلا ىف حجنو ةمهءلل دمص دق 094

 ظحاملا بدأ اوهقفيل « ناويحلا بيدهم » باتك لثم نوأر رقي بابشلا تيل ١
 نيسح هط ناك ىلا هتاغالب عئاورو هبدأ جذامن نم عيف رلاب اومنقثتيلو ماظعلا

 باجعإلا لك اهم نرمي انئايدأ رايك نيب نم ةصاخ مكحلا قيفوتو

 .. ريثأتلاو ةغالبلا ف ؛ ناكم ىلعأ ىلإ اهتل زنم نم نوعفربو

 لقأ . . عانتمالاو ةوقلاو قدصلاو ةطايسلا + ةيفاسلا وب :ضومقؤلا
 . ناويحلا بيذب ىف ةصاخخ و ظحاجلا ةغالب هب صوت ام

 ظ + باتكلا صوصن نم صن دنع فقنو
 روبزلا ىف هركذ ىنلا دواد نإ : لوقبو ظحاجلا هركذي ندكركلا

 رامحلاب هاّممو ناويجلا باتك ىن هركذ  وطسرأ - قطنألا بحاض ”نإو
 ,ه ريبك دنطلا لهأ هف رعيو ع هتهيبج طسو قى ادحاو ًانرق هل لعجو -
 200 . هبهرتو هبال تاناورخلا ر ءاس نأ دنهلا معزتو . مه رغص
 اذهو اهنطب ىف هثبل لوطل نانسألا تبان ههأ نطب نم جرخم ل 00 دطنملا
 دق ءانبألاو ءابآلا تافورعم ءاسن ةعامج نأل ركنه ربغ ليفلا دلو ىف رئاج
 لمحمو سنأ نيعلل ا ناشف ةاوور ىللاك ةتبان نائسأ مهو نهدالوأ ندلو.

 نب هلل دبع نب ناقاخ نأ ةرصبلا لهأ نه سان معز دقو . . امهريغو نالجع نبا
 . ىجهو كلذب جدل دقو ا رهش رشع ةئالث همأ نطب ىف ىوتسا مهلا

 عربا افع



 ءابدألاو ءاقدصألا ضعبل تارظن هوو

 اذه نم ءىشب رقت ةدلوم ةاباق طق رأ مل تنك نإو <تسملاب اذه سيلو

 بجعلا. لك بجعلا نكلو تجلع اه هوور دقو ءابطألا كلذكو بايلا

 عبشلا دعب هسأر هلاخدإ مث هفالتعاو هسأر ندكركلا دلو جارخإ نداوركذام

 كلذ ىب ناك نإف ( تالضف ) ومن نم لكأ امل هللا كامركأ دب الو هنطبلاو

 لإ بجعأ اذهف اهفوج ىف ثوري نأو بجع اذيف ثوري الو لكأي دلولا

 . كلذ ىف ظحاجلا لاقام رخآ

 ركف قى ةيملعلا ةفرءعملا هذهو قيّتحتلا اذهو ءاصّتسالا اذه تيأرأ

 ىملعلا جهنملا اذهو رطاسألاو ماهوألاو تافا رد 3 رملا ءاهو ظحاحلا

 نوقلعتي مولعجو 00 ءامملالا عار ىذلاو ظحاجلا هيلع راس ىذلا

 . !ديدش ًاًدلعت ظحاملا بدأ

 نم نسيفنلا رفسلا اذبم انفحنأ ىذلا رببكلا ىّتحملل رجألا هللا لوبا

 . هتغالبو هبدأو هملع ررثأ- نمو « ناويحلا ملا هباتك تاصاالخ

2 2 

 هلل دمحلاو (( ةيبدألا فوطقلا )) تمت

 كوراقرل كلل ه 11.8 نابعش نم 16



 *:تاعوضومل ىايلدنلا سروفلا
 ( ةس مول فوطعلا )

 : تالاقمو توحد : لوألا بانلا
 + ظ ظ هي

 : ثارتلا ءاخأ ف نةررختلوخت ع ل
 11 | طوطخملا 2 دانكن ود قيتخلا نكح دمب

 8 تاطوطخملا ق دجوت تاملكلا ضعبل تاراصتخاو زنومز ب

 ٠ ظ 7 فل ١ بولسأب :ن .نم رمتلا 55
 "2 طوطخملا اهجلامي ىتلا اياضقلاو عوضوملاب ماملالا

 "د طوطخملاب ركل ةقالعلا تاذ ةيملعلا 00 ب

 تروا نسق لوو: وقلوزرر ةريعاملا كتكلا 00

 1 دا د" نوي رفلا كارلا عزم
 نيل ثارتلا ءايحا ل

 5 : ةفوعلا رىوعلا قل كارتلا دابحا مها ب
 د ' مااقول ا ( نيقرشتسملا درهج

 ن١ © ةيرصملا بتكلا راد « قالوب ةعبطم دوهج د“
 15 | 4 ىربكلا ةيبرعلا هشتكلا ناذ 6 ةدعبملا ةسكملا دع

 ؛ ةيبرعلا بتكلا ءايحا راد ؛ ىبلحلا ىزابلا ىفطصم ةبتكم
 1 ظ م املك فراعمملا ةيعمج

 لا نيلس رملا ءانآلل ! ةايكما وثاكلا ةهدطملا 5

 1 | .؟ صصخلملا رشن ةنجل 2« ةيرعلا تكلا عبط ةك رش
 سس و سس ع يوي عسا اساس سس

 لمعب موقب نا لبق « هللا همحر فلؤاا انخِيسش  ةينملا تفاو (هيي)
 نم لمأنو 6« سرهفلا اذه لمعب انئمقف « ةمدعملا ىف اهب دعو ىتلا سرامفلا
 , هللا ءاش نا ةمداق ةعلط ىتح سراهفلا هذه مامتا مدع ىف انرذعب نأ ءىراعل املا

 ( ىزاجح فرش : رشانلا )
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 6 19114 ةنس ايكرتب ةيناملالا نيقرشتسملا ةيعمج د

 ىجناخلا ةبتكم
 /  ةيفلسلا ةبتكلا

 رشنلاو ةمجرتلاو فيلاتلا ةنجل د
 « ىدركلا ىكز هللا جرف دوهج «© فراعملا راد دب

 ىفشمدلا رثم دمحم دوهح

 ( ةرهاقلا ةعماح دوهج « ىسدقلا نيدلا ماسح دوهج دب

 )6 ةرهاقلاب ىوفللا عمجملا

 ثارتلا ءايحا ةيريدم « قشمدب ىبرعلا ىملعلا عمجملا د
 ( ىقارعلا ىملعلا عمجملا « ايروسب ىبدقلا

 « دادغبب ىنثملا ةبتكم © قارعلاب ةماعلا ةفاقثلا ةيريدم دي

 ىسنرفلا ىملعلا دهعملا « ةرهاقلاب ىسنرفلا ىملعلا دهعملا د
 سلجملا « تيوكلاب رشنلاو تاعوبطملا ةرئاد « قشمدب
 ةرادا © فاقوألا ةرازوب ةيمالسالا نوثئشلل ىلعألا

  ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوب ثارتلا ءايحا

 ةرادا « داشرالاو ةفاقثلا ةرازوب ثارتلا ءايحا ةرادآ دب

 نونفلل ىلعألا سلجملا « رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا
 بادآلاو

 .ململا راد د

 راد ©« ةيروهمجلا ةفيحص « ةثدحلا ةيبرعلا ةسسؤملا د

 7 ةبورعلا
 توريس ةفاعثلا راد د

 اهرثاآو بتكلا راد ىلا ةدوع

 ١ ثيدحلا رصعلا ىف نسقفحملا مالعأ نربأ ب

 ©« رصم ف دع

 « ايروس ىف “ب

 © قارعلا ىف « ندرألا ىف « نيطلف ىف د“

 ©« اييل ىف « نميلا ىف « ةيدوعسلا ىف دبي

 « نادوسلا ىف « برغملا ىف « رئازجلا ىف « سنوت ىف هب

 ناتسكابو دنهلا ىف « نارنا ىف

25 

50 

1 

137 

14 

15 
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 هأ



 ا

 ةهرخآ ةملك

 : ةرصاعملا انتفل ىف هرثآو ىبرعلا ثارتلا ءايحا  "؟

 ظ : ىبرعلا تارتللا باتك نم تافطتقم ( 

 كارلا ب
 ثارت ةملك خبرات

  رصاعملا ىنعملا د
 ظ 2 ثارتلاب نامبالا

  نامرالا اذه تنكس فيك ع
 اعلا ةيدنك نما ةاهنا

 : ثارتلا ءايحاو انتراضح - ه

 وسلا

 همس

 تاطوطخملا قيقحت نف
 32 تاق وعم

 ثارتلا قيقحت ىف لمعلا ن تكلس

 قيقحتلا رولص نيب ةنزاوملا

 :ىملع قيقحت ليدس ىف تاحرتعم
 ٠  ثارتلا ةتكم ىف بئاغلا

 ققحملا دادعا

 قيقحتلار فيلأتلا ىف ملاعلا طاشن

 فلوملل لوألا باتكلا

 فلّؤملا هب زتعب باتك

 0 اللا ونيس نيرحلا
 دا 250 ةيندألا تانوكملا

 بدآلا ةنازخ

 ١ - ذملت ) ةدال ىوفل ىيقحت ((

 ١ - لبالا ٠ ىبرعلا نايبلاو « ىبرعلا ركفلا ىف اهرثآو

 موب

15 

 1؟

1 

1 



 "نحل

 ميركلا نآرقلا ىف لبالا
 فيرشلا ثيدحلا ىف لبالا

 رعشلا ىف لالا 5

3 

3 

 ءاحهلا ىف لبالا تلخد

 نينحلا رع قو ء لزغلا ىفو

 خيراتلاو ةفغللا نيب ( حصفلا ») م

 د نود نقف ةديوعلا لا كلك نسأل رع لكلا

 ا ىف ىدوعسملا « ىدوهيلا حصفلا » ركذ نم مدقأ

 ظ فارشالاو

 « جورخلا رفس » ىف ةملكلا هذهل طيخل لوأ

 ىراصنلل اديع الا حصفلا نوف رعب ال برعلا نونوغللا

 نينذإلا ناذا ىف ةالصلل ةوعدلا ل

 ( فاقوألا ريزو ىلا حوتفم باتك )

١ 

١١ 

 لح

15 

 حتفلاب ىه امناو ءايلا رسكب « ىح » مهلوق ىف أطخلا

 ٠ ةكرعملا ف زوفو ةمجعلل عارص ةيبرعلا ةفللا

 ظ : ريسيتلا لوح
 ) وحنلا ىف ليدبتلاو ريسيتلا نيب قرفلا

 ةيبرعلا لوصأ سمت ال نكلو 4 وحنلا ريسيتب ىدانن

 ظ : ةيبرعلا ةغللاب مالسالا ةقالع
 مالسالا راشتنال ةيرهوجلا بابسالا نم ةيبرعلا ةغللا

 : ىحصفلا رشنو ةعاذالا

 : ظحاحلا ةنكم

 ظحاحلا رصع ىف فيلأتلا

 : فيلأتلا ىف ظحاجلا بولسأ

 ناسنالا رطاخب لروجي امم اًئيش كرتب مل ظحاجلا
 ةهاكفلا نامدا

 هدواعملاو رأركتلا ةرثك
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١١١ 

١١ 

 ؟ ١

 الحلا

 لدرما
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 ”؟ ١
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 ١ هت ؟
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 ل

 اد
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 عيونتلا

 ةضقانتم اهنأ ودبت ىتلا رومألا نم ريثكل هلوانت

 ركفلا ةيرح
 ةيمالكلا لئاسملا لوانت ةرثك

 هلبق دخأ اهيف ضخب مل ءايشأ ع ثدحت

 ) ىسابعلا رصعلا ىف ةايحلل ةروص مسرب
 ةيمويلا ةايحلا ليجحستب ظحاجلا مامتها

 ظحاحلا بتك عويذ -

 ظحاجلا بتكل ءامدقلا ريدقت

 2 ظحاحلا بتك ددع

 . نوملعملاو ظحاجلا - 6
 ( ةفللا سيياقم مجعم ) ىوفللا ثارتلا نم - 1

 ( دومحم ميحرلا دبع ذاتسالا ) اليلج املاع ناك ب ١17

 د د 3 3 جة

 ءاملعلاو ءابدألا نيو ىنيب : ىناثلا بالا

 فلؤولل  قيلعتو دقن ( ةئمدو ةليلك ) - د“
 : ىلوألا ةقلحلا

 ىوغللا طبضلا ىف د“
 ةيناثلا ةقلحلا

 ىوحنلا طبضلا ىف د“
 صنلا قيقحت ىف د“

 ةثلاثلا ةقلحلا
 ةعبارلا ةقلحلا

 0 5 تاقيلعتلا ىف دي

 مازع باهولا دبع ملقب دقن ىلع در ( ةئمدو ةليلك ) ل د“

 ىوغللا طبضلا ىف الوأ د
 ةيناثلأ ةفلحلا +

 ىوحنلا طبضلا د

 صنلا قيقحت ىف

6 
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 اك
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 املا
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 ةثلاثلا ةقلحلا

 ةعبارلا ةقلحلا

 تاقيلعتلا ىف دي

 دمحمو 00 لواب ةرشن - ظحاجلا لئاسر عومجم ل د

 ىرحجاحلا هط

 نوراه دمحم مالسسلا دنع كفن

 العلا ١ باب صاختللا ددعلا بيدألا ةلجم ب دب

 . تاوصالا قفاوت ملع : ىنومرهلا دعاوق -
 (ةيفب رغالا ةفسلفلاب اهتالص و) مالسالا ىف قالخألا ةفسلف ل دب

 ىسوم فسوي ديمبحتي ذاتسألا فيلأت

 ا هيوكسمو نايح ىبال ( لماوشلاو لماوهلا

 وص ديحا تسسلاو نيم ودمحأ روتكدلا ا ةرشن

 0 ١ ةيفاثلا ةملحلا

 ظ : ىضترللا فيرشلا ناويد لوح ب هد
 ”ىماخلا :رافصلا ديشر ذاتسألا محرشو قيقحت

 نوراه دمحم مالسلا دبع ملعب دعن

 ةيملعلا فلؤملا ةايح
 هقالخأ نم بناح ب

 رعاشلا ىضترملا

 ةيناثلا ةقلحلا ديب

 ىفترملا نعش [ف ىئارملا -
 مالسلا هيلع نيسسحلا ىثارم

 ةثلاثلا ةقلحلا دمي
 ناويدلا ركن ةصق

 : ققحملا ىلع تاذخاّوم

 ةمدقملا ىف دبي

 لوألا ءزجلا ىف دب

 ىناثلا ءزجلا ىف دب

 ثلاثلا ءزحلا ىف دي
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 : ةرضاحملاو ليثمتلا بانك .قيفحت لوح ةيدقن ةساردا -
 1 ولحلا حاتملا دنع روتكدلا ذاتسإلا قيفحت (

 تابسوصت

 نت

3 

7 

2 

2 

5 
 ةمدقملا ىف ذخ آملا ضعب
 .ةحرشر ناوبدلا ىف ذخ 1١ ضعب

 ةيناثلا ةقلحلا

 ةثلاثلا ةملحلا

 ةعبارلا ةقلحلا

 ٠ ةسماخلا ةقلحلا

 ةسداسلا ةقلحلا

 قريصلا و د وو ىرتحنلا ناويد لوح 5

 ىنيبو ءاملعلاو ءابدألا نيب : ثلاثلا بالا
 ( دقن ىلع در ) ظحاجلل ناويحلا بانك ىف ةرظن - 5

 ظ ناريحلا حراش ملعب
 / ' عبارلا ءزجلا  ظحاجلل ناويحلا بانك د

 ' ىلمركلا ىرام ساتنسسنأ بالا ءلقب « قيقختلل هيف تارظن

 يسمو

 عبطلا طالغأ

 طبضلا طالغأ

 فرصلا طالغأ

 ىف ماه وأ
 ءارآلا

  هقيقحت كيلع ضمغ ام

 ةيبنجحألا ملكلاب ةيبرعلا ظافلألا ةلباقم
 ىتش تالظح الم

 باتكلا تائسح

 ةلاسرلا ةمئاخ

 نووما

5106 

 كح

 نكت
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00 
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 هوم

 : ظحاحلل ناويحلا بانك ل د#
 ( ىلمركلا ىرام ساتسنا بالا ريبكلا ققحملا ةلاسر باوج )
 1 نوراه دمحم مالسلا دبع ملقب

 1مل 00 طبيضلا طالغأ . عبطلا طالغا
 141 فرصلا طالغأ
 15 ظ "0 ءارآلا ىف ماهوأ

 3/ هن قحت ضعف مب
 004 00 ةيبنجألا ملكلاب ةيبرعلا ظافلألا ةلباقم
 هم. ىتش تاظحالم

 0.5 ظ باتكلا تائلسسصع ب

 تأ ) . ةلاسرلا ةمتاخ
 : ( سماخلا ءزجلا ) ظحاجلل ناويحلا بانك د

 ىلمركلا ىرام ساتسنأ بالا ملقب دقن

 ها ظ 00 ل ظ ظ كديهمتل
 01 0 ظحاحلا فيات ىف ةماع ةزرافنا ب

 0 مهل وزب د نيش مالا ١ ناويحلا - باتك عبط ةداعا

 614 نسا ف . . 6 نتاويحلا هباتك ”تابوتحما .ب
 تا ه8 ظ ةعبطلا هذه تاننيسح

 ما / باتكلا اذه ىف نوكي نأ ىنمتن انك ام

 .. :  ( سماخلا دلجملا لو> ) ظحاجال ناويحلا باتك ل د
 هن ش 00 نراهن دابق دوف لطب نما يادي

 : اهناكسو ةماهت لامح ءامسأ باتك لوح ل د*
 "5 0 ( ىملسلا مِبصألا نب مارعل )
 255 ( ىلوألا ةعبطلا ىلع ) رساجلا دمح ذاتسألل دقنو قيلعت

 ىلوألا ةرشنلل قيقحتلا ةمدعم د#ب
 ( نوراه مالعلا دنع ملعب (

 سمسا

 0 | ا

 هما/ باتكلا اذه هبسسن
 05 ىملسلا عبصألا نب مارع
 30٠ ىوحنلا مارع



 امال  ةقييست
 باتكلا اذه قيقحت

 ءاقدصأ لو ءاردألا ضعمل تارظن : عيبارأا بألا

 ظحاحلل ناويحلا تانك با دب

 ( فاالخ معنملا دنع دامحم دال »)

 ظحاحلا ةشكم هن و

 ( فيطللا دبع ىمهف دمحم ذاتسالل )

 خيراتللو ةقيف 5-7

 ىمالسالا ىبرعلا ظحاجلا ثارن نم س
 ( ىجافخ ,معنملا دبع دمحم ذاتسالل )

 4 5 د

 ١ه

 ما/ .

 ما

 ما//

 مابد



 ظ  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكللا

 ١ ةروثملا ةنيدملا -  ميقلا نبا ةبتكم "اهل :دمتتملا لدكولا نع
 : 5516 بءصص 5..45848  نوفيلت
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